
Արթուր Ղամբարյան,Դավիթ Թումասյան

Երեխաների սեռական անձեռնմխելիության 
և սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններն ու 

դրանց վարույթի առանձնահատկությունները 
(ձեռնարկ քննիչների համար)

Երևան

2015



Երաշխավորվել է տպագրության «  գիտությունների ազգային ակադեմիայի 

փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի գիտական խորհրդի 

որոշմւսմբ:

ՀՏԴ 343.54 
ԳՄԴ 67.408 

Ղ 301

Ղամբարյան Արթուր 
Ղ 301 Երեխաների սեռական անձեռնմխելիության և սեռական
ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններն ու դրանց վարույթի 
առանձնահատկությունները/

Ա. Ղամբարյան, Դ. Թումասյան.- Եր.: «Սկետչ-Սթայլ» ՍՊԸ, 2015.- 144էջ:

Խմբագիր' С  Ստեփանյան, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Սույն ձեռնարկը նախատեսված է քննիչների համար, բայց այն կարող է օգտակար 

լինել իրավագիտության և հոգեբանության մասնա֊գիտություններով 

ուսուցանվողների, ինչպես նաև երեխաների սեռական անձեռնմխելիության և 

սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործությունների և դրանց վարույթի 

առանձնահատկություններով հետաքրքրվող ցանկացած անձանց համար:

“This project was funded through Department of State International Narcotics and Law 

Enforcement (INL) Bureau, and the opinions, findings and conclusions or 

recommendations expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily 

reflect those o f the Department of State.”

“Սույն ծրագիրը ֆինանսավորվել է ԱՄՆ պետքարտուղարության Թմրամիջոցների 

դեմ պայքարի և իրավապահ համագործակցության (Թ Պ Ի Հ) բյուրոյի կողմից: Այս 

հրատարակությունում արտահայտված է հեղինակի (հեղինակների) դիրքորոշումը, 

որի համընկնումը ԱՄՆ պետքարտուղարության դիրքորոշման հետ պարտադիր չէ:”

ՀՏԴ 343.54 
ԳՄԴ 67.408

ISBN 978-9939-1-0297-9 ©  «Ս կետ չ-Ս թա յլ» ՍՊԸ, 2015 

Վաճառքի ենթակա չէ:



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Գլուխ 1. Երեխայի սեռական անճեռնմխելիությսւն և 

սեռական ազատության դեմ ուղղված

հանցագործությունների քրեաիրավական բնութագիրն ու 

տեսակները (Դ. Թումասյան)

1.1. Երեխայի սեռական անձեռնմխելիության և սեռական

ազատության դեմ ուղղված հանցագործությունների ընդհանուր 

բնութագիրն ըստ Հ Հ  քրեական օրենսդրության......................  13

1.2. Երեխայի սեռական անձեռնմխելիության և սեռական

ազատության դեմ ուղղված հանցագործությունների

1.3. Երեխայի սեռական անձեռնմխելիության և սեռական

ազատության դեմ ուղղված բռնի հացագործություններ  40

1.3.1. Երեխայի բռնաբարություն և երեխայի նկատմամբ 

սեքսոււսլ բնույթի բռնի գործողություններ, բնութագիր և

1.3.2. Երեխային սեռական հարաբերության կամ սեքսուալ 

բնույթի գործողություններին հարկադրելը. բնութագիր և

1.4. Երեխայի սեռական անձեռնմխելիության և 

սեռական ազատության դեմ ուղղված ոչ բռնի

1.4.1. Սեքսուալ բնույթի գործողություններ կատարելը 

տասնվեց տարին չլրացած անձի հետ. բնութագիր և

3



94

101

Գլուխ 2. Երեխաների սեռական անձեռնմխելիության և 

սեռական ազատության դեմ ուղղված

հանցագործություններով մինչդատական վարույթը (11. 

Ղամբարյան)

2.1. Երեխաների սեռական անձեռնմխելիության և սեռական 
ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններով կրկնվող 
դատավարական գործողությունների սահմանափակումը......

2.2 Երեխաների սեռական անձեռնմխելիության և սեռական 
ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններով 
անչափահասի մասնակցությամբ կատարվող քննչական 
գործողությունների տևողությունը.............................................
2.3. Երեխաների սեռական անձեռնմխելիության և սեռական 
ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններով
անչափահասների հարցաքննությունը հարմարեցված
սենյակներում անցկացնելը և հարցաքննությունը 
տեսաձայնագրելը.......................................................................... 103
2.4. Երեխաների սեռական անձեռնմխելիության և սեռական 

ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններով

հոգեբանի և մանկավարժի մասնակցության

2.5. Երեխաների սեռական անձեռնմխելիության և սեռական 

ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններով

անչափահաս տուժողի իրավունքների և մեղադրյալի

հակընդդեմ հարցման իրավունքի ապահովումը.......................  115

Վերջաբան (Դ. Թումասյսւն, Սև Դամբ արյան).......................  123

Օգտագործված գրականության ցանկ................................... 131

Հեղինակների մասին

1.4.2. Անառակաբարո գործողություններ, բնութագիր և



Նախաբան

Երեխաների նկատմամբ բռնության, հատկապես սեռական բռնության 

դեպքերը, ցավոք, ավելանալու միտում ունեն ամբողջ աշխարհում, այդ թվում 

նա և ՀՀ-ում: Հոգեբա նները և մանկավարժները գտնում են, որ բռնության 

անգամ եզակի դեպքը կայուն բացասական ազդեցություն է թողնում 

տուժողի, առավել ևս երեխայի հետագա կյանքի վրա: Առաջնորդվելով 

տուժող երեխաների շա հերը պաշտպանելու գերակա շա հով և ստանձնած 

միջազգային պարտավորություններով' պետությունը երաշխավորում է 

տուժող երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը: Քրեա կա ն վարույթի 

ընթացքում երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը պետք է 

իրականացնի քննիչը: Հանրահայտ է, որ երեխաների մասնակցությամբ 

քրեական գործերը բարդ են և ունեն իրենց առանձնահատկությունները, և 

միշտ չէ, որ վարույթ իրականացնողը կարող է լիարժեք ապահովել 

երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը: Այդ պ ատճառով

երեխաների սեռական անձեռնամխելիության և սեռական ազատության դեմ 

ուղղված հանցագործությունների քննության վարման հարցում անհրաժեշտ 

է և արդիական քննիչների հմտությունների զարգացումը: Քննչական 

գործողությունները պետք է կատարվեն հաշվի առնելով տուժող երեխայի 

հոգեկան և հոգեբանական վիճակը և կազմակերպվեն այնպես, որ 

չհանգեցնեն երեխայի երկրորդային գոհացմանը:

Ձեռնարկը կազմելու նպատակն է' քննիչներին ծանոթացնել սեռական 

հանցագործությունների բացահայտման գործում առկա լավագույն փորձին: 

Այն օգտակար կլինի երեխաների հարցերով զբաղվող բոլոր 

մասնագետների համար:

«Հույս և Օգնություն» հասարակական կազմակերպությունը խորին 

երախտագիտությունն է հայտնում Ա Մ Ն  դեսպանատան Թ Պ Ի Հ  գրասենյակի 

աշխատակիցներին' երեխաների նկատմամբ բռնությունների 

կանխարգելմանն ուղղված գործունեությանն աջակցելու և ձեռնարկի 

հրատարակմանը նպաստելու համար:

Հատ ուկ շնորհակալություն ենք հայտնում ձեռնարկի հեղինակներին' 

իրավաբանական գիտությունների դոկտոր Ա. Ղամբարյանին և 

իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Դ. Թումասյսւնին, որոնց 

արհեստավարժ աշխատանքի շնորհիվ կազմվեց սույն ձեռնարկը:

Ենոք Շատվորյան 

«Հույս և Օգնություն» Հ Կ  նախագահ
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Ներածություն

Արևմտյան երկնրներում «սեռական հեղաշրջումն» իր բուռն 

զարգացումն ապրեց 20-րդ դարի 60-ական թվականներին: Չնայած 

80-ական թթ. շրջանառվող այն կարծիքին, որ ԽՍՀՄ-ում «սեքս 

չկա»' ԽՍՀՄ-ում նույնպես տեղի ունեցավ «սեռական հեղաշրջում», 

որը շարունակվեց Ա Պ Հ  բոլոր երկրներում, ներառյալ' 

Հայաստանում: Այսպես' համաձայն 18 տարեկան թվով 25

ուսանողների շրջանում անցկացված հարցումների' եթե 60-ական 

թվականներին սեռական հարաբերություն են ունեցել տղաների 29% 

և աղջիկների 9%, 70-ականներին' համապատասխանաբար 50 և 

25%, ապա 80-ական թվականներին' բարձր դասարանների 

աշակերտների 70% ունեցել են սեռական հարաբերություններ, իսկ 

20-րդ դարի սկզբին այդ թիվը հասավ 98%:՛ Բացառություն չի նաև 

Հայաստանը, որտեղ համացանցի և սոցիալական ցանցերի լայն

կիրառումը, հեռուստատեսությամբ սեռական կյանքի մասին

տեղեկություններին վերաբերող հաղորդումների բազմազա

նությունը, թերթերում և այլ պարբերականներում հրապարակված 

հոդվածները հանգեցնում են սեռական կյանքի մասին 

երիտասարդների իրազեկման ավելացմանը:

Երբեմն հետաքրքրված լինելով սեռական կյանքի 

մանրամասներոով, հրապուրված «մեծ» կյանքով ապրելու

ցանկությամբ՝ երեխան չի էլ գիտակցում, որ չափահաս զուգընկերն 

ընդամենն օգտագործում է նրան իր սեռական կարիքները 

բավարարելու համար' դրանով իրականացնելով սեռական

հանցագործություն:

1 А.П. Дьяченко. Уголовно-правовая охрана граждан в сфере сексуальных 

отношений. М ., 1995, էջ 12; С.И. Голод. Личная жизнь: любовь и 

взаимоотношения полов. Л., 2003 , էջ 11:
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Երեխան, լինելով անվւորձ և անօգնական, խեղաթյուրված 

պատկերացնելով սեռական կյանքը և սեռական 

հարաբերությունները, չի կարողանում օբյեկտիվորեն գնահատել իր 

հետ կատարվածի նշանակությունն ու բովանդակությունը, 

հետևաբար չի էլ գիտակցում դիմադրություն ցույց տալու 

անհրաժեշտությունը: Երեխայի սեռական զուգընկերն էլ, ընկալելով 

երեխայի գործողությունները որպես կամային և գիտակցված, 

երբեմն չի գիտակցում իր արարքի հանցավոր լինելը:

Երեխաների սեռական անձեռնամխելիության և սեռական 

ազատության դեմ ուղղված հանցագործությունների 

ուսումնասիրությունը պայմանավորված է ոչ միայն տուժողի 

տարիքային և հոգեբանական առանձնահատկություններով և այդ 

հանցագործություններից բխող բացասական հետևանքներով, այլ 

նաև այդ հանցագործությունների բովանդակությամբ և

մեկնաբանության առանձնահատկություններով:

Եթե փորձենք վերլուծել առավել լայն տարածում ստացած 

այնպիսի սեռական հանցագործությունների վիճակագրությունը, 

ինչպիսիք են բռնաբարությունները, ապա կարող ենք հանգել մի 

թյուր կարծիքի, որ բնակչության սեռական ակտիվությունը (ավելի 

ճիշտ, նրա քրեածին զանգվածի ակտիվությունը) վերջին

տարիներին նվազել է (Հայաստանում տարեցտարի նվազում է Հ Հ  

քրեական օրենսգրքի2 138-րդ հոդվածով հարուցված քրեական 

գործերի քանակը): Բռնաբարությունների բարձր

լատենտայինությունը բնորոշ է ոչ միայն Հայաստանին: Այն

բնահատուկ է նաև ԱՄՆ-ին, Ռուսաստանին, Գերմանիային և մի 

շարք այլ երկրներին:

Սեռական հանցագործությունների լատենտայնությունն 

ապացուցող հիմնական ցուցանիշներից մեկը սեռական

2 Այսուհետ' Հ Հ  քր. օր



ոտնձգությունների պարբերականությունն է: Քրեագետները

մատնանշում են, որ «Ռուսաստանում բռնության են ենթարկվում 

տարեկան մոտ 2 միլիոն երեխա: Երեխայի նկատմամբ բռնությունը 

«վերածվում է» դեռահասների ու երիտասարդների բռնության, 

ովքեր ապագայում շարունակում են բռնության «փոխանցումը»»:3 

Մասնավորապես, դա հանգեցնում է նրան, որ սեռական 

հանցագործությունները բացասաբար են ազդում ազգի 

վերարտադրոդական առողջության վրա4, որ «սեռական բռնության 

ենթարկված երեխաները ծայրահեղ բևեռացնում ու տարածում են 

հանցավորի հանդեպ իրենց վախը բոլոր չափահասների 

նկատմամբ' ընդուպ մինչև խուճապային մերժումը կամ 

խուսափումը»5, ու նման վարքագիծը հարցականի տակ է դնում 

ընտանիքների ստեղծումը և առողջ սերունդ ունենալու 

նախապայմանը:

Չնայած շուկայական հարաբերություններում հանցավորությունն 

ինտենսիվ «շահադիտականացվում է»' սեռական

հանցագործությունները6 դեռևս հիմնվում են կենդանական 

բնազդների վրա: Վաղուց ապացուցված է, որ «մարդկային վարքի 

հիմնական շարժիչ հանդիսացող ոչ մի ցանկություն այնպես չի

3 В.В. Лунеев. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские 

тенденции/ Предисловие академика В.Н. Кудрявцева. М ., Издательство 

НОРМ А, 1999, էջ 192:

4 А.С. Игнатиади, Э.Л .Сидоренко. Охрана репродуктивного здоровья нации 

в российском уголовном законодательстве: направления и перспективы 

развития. Ставрополь, Сервисшкола, 2005 , էջ 168:

5 Д .А. Мусатов. Предупреждение сексуальной эксплуатации и растления 

малолетних и несовершеннолетних в современной России// «Черные дыры» 

в Российском Законодательстве, 2007, № 5, էջ 266:

6 Սույն ձեռնարկում «սեռական հանցագործություններ» ու «սեռական 

անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված 

հանցագործություններ» եզրույթները կիրառվում են որպես հոմանիշ:
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պահպանել իր արտահայտման կենսաբանական մաքրությունը, 

անձի նկատմամբ կենսաբանական իշխանությունը, ինչպես 

սեռական ցանկությունը»7:

Սեռական շարժառիթները և դրանցից բխող սեռական 

վարքագիծը միշտ չէ, որ վերահսկվում է անգամ այն կրողների 

կողմից: Հետևաբար դժվարություններ կլինեն այս

հանցագործությունների կանխարգելման ուղղությամբ: Երբեմն

ձևավորվում է այն անձանց վիկտիմ վարքագիծ, ովքեր 

հասունացման ժամանակ, հաճախ անփորձ ու միամիտ, 

հարաբերվելով մեծահասակների հետ, հայտնվում են ծուղակներում' 

չկարողանալով դուրս գալ իրենց հետաքրքրող բայց հետագայում 

արդեն վանող իրավիճակներից: Մասնավորապես, դա վերաբերելի 

է մանկապիղծներին (պեդոֆիլներին), ովքեր չեն կարողանում 

ղեկավարել կամ մասամբ են ղեկավարում իրենց մոտ ձևավորվող 

կամ ձևավորված' երեխայի հանդեպ սեռական ցանկությունը և 

երբեմն սեռական ոտնձգություններն իրականացնում են 

անմեղսունակության կամ սահմանափակ մեղսունակության 

վիճակում:

Ասվածն ամենևին էլ չի նշանակում, որ երեխայի դեմ սեռական 

հանցագործություններ կատարած բոլոր անձինք մեղսունակ են, 

առավել ևս' մանկապիղծ: Երեխաները թիրախային են իրենց 

տարիքից, գիտակցելու և ղեկավարելու ունակությունից, նրանց 

դիմադրությունը հեշտ կոտրելու, համոզման և այլ մեթոդներ 

կիրառելու տեսանկյունից: Հետևաբար, երբեմն հանցագործը,

չլինելով մանկապիղծ, բայց գիտակցելով երեխայի թույլ լինելու, 

դիմադրություն ցույց տալու անհնարինության, հետագայում

7 Е.К. Краснушкин. К психологии и психопатологии половых 

правонарушений// Правонарушения в области сексуальных отношений. М ., 

Мосздравотдел, 1927, էջ 14:
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երեխային լռեցնելու մեծ հավանականության, իր մեծահասակ լինելու 

հանգամանքը' որպես հեղինակություն օգտագործելու, ինչպես նաև 

հանցագործության կատարմանը նպաստող այլ հանգամանքներ, 

որպես թիրախ ընտրում է երեխային:

Սեռական շահագործումից և սեռական բնույթի բռնություններից 

երեխաների պաշտպանության մասին 2007թ.-ի ԵԽ կոնվենցիայի 7- 

րղ հոդվածի համաձայն' յուրաքանչյուր Կողմ ապահովում է, որ այն 

անձինք, ովքեր մտավախություն ունեն, որ կարող են կատարել սույն 

Կոնվենցիայով նախատեսված հանցագործություններից որևէ մեկը, 

անհրաժեշտության դեպքում, կարողանան մասնակցել 

միջամտության ծրագրերին կամ միջոցառումներին, որոնք 

նախատեսված են գնահատելու և կանխարգելելու կատարվող 

հանցագործությունների ռիսկը: Այդ ծրագրերից են դեղորայքային, 

հոգեբանական միջամտությունները, հոգեթերապևտիկ ծրագրերը և

Նման ծրագրեր Հայաստանում դեռ չկան:

Այս համատեքստում սարսաւիելի է թվում Ֆ. Աիստի միտքն առ 

այն, որ «հանցավորությունն այնքան հավերժական է, որքան մահը և 

հիվանդությունները» և որ «հանցավորությունը կանխարգելող 

միջոցները երբեք չեն հաղթի այն. ճիշտ այնպես, ինչպես հիգիենայի 

զարգացումը չի հաղթել հիվանդություններն ու մահը»8:

Համաձայն Հ Հ  ոստիկանության տեղեկատվական կենտրոնի 

2004-2014թթ.-ին ՀՀ-ում գրանցվել է երեխայի սեռական 

անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված մոտ 

300 դեպք, որոնցից գերակշիռ մասը Հ Հ  քր. օր.֊ի 141-րդ հոդվածով 

նախատեսված հանցագործություններն են:

8 Փ . Лист. Преступление как социально-патологическое явление. СПб., 1900, 

էջ 18:
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Վիճակագրության համաձայն' « ֊ո ւմ  արձանագրվել են դեպքեր, 

երբ անչափահասն է իրականացնում սեռական հանցագործություն 

մեկ այլ անչափահասի նկատմամբ, ինչը հատուկ ուշադրության 

կարիք ունի:

«Անչափահաս» եզրույթը քրեական իրավունքում բազմիմաստ է' 

իր երկակի կարգավիճակից ելնելով (հանցագործ կամ տուժող) ու 

բնակչության այս տարիքային խմբի օրենսդրական տարբերակ֊ 

մամբ: Այդ պատճառով է, որ անչափահասի նկատմամբ սեռական 

հանցագործություն կատարելիս անչափահասի պատասխանա

տվությունը պետք է տարբերակված լինի' պայմանավորված 

հանցագործի և տուժողի տարիքի տարբերակմամբ' ընդուպ 

պատասխանատվությունից ազատելու նախատեսումը:

Երեխաները, բացի իրենց հուզական և տարիքային 

առանձնահատկություններից, առանձնաում են նաև որպես 

իրավահարաբերությունների սուբյեկտ: Ցանկացած երեխա, ով

առնչվում է քրեական դատավարության հետ, ունի քրեադատա- 

վարական առանձնահատկություններ' հատկապես միջազգային 

հանրությունն ուշադրություն է դարձնում հանցագործության զոհ կամ 

վկա երեխաներին:

Հաշվի առնելով, որ հանցագործություններից տուժող երեխաների 

իրավունքները պատշաճ կերպով չէին պաշտպանվում, և քրեական 

արդարադատությունում ներգրավված երեխաները կրում էին 

լրացուցիչ դժվարություններ, ՄԱԿ-ն ընդունել է «Հանցագործության 

զոհ և վկա երեխաների արդարադատության հարցերի վերաբերյալ» 

ղեկավար սկզբունքներ, որտեղ երեխայի իրավունքների մասին 

հանձնաժողովն ամրագրել է հանցագործության զոհ և վկա 

երեխաների հետևյալ իրավունքները'

ա) կարեկցանքի և արժանի վերաբերմունքի, 

բ) խտրականությունից զերծ մնալու,
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գ) տեղեկություն ստանալու,

դ) երեխային լսելու և իր կարծիքներն ու մտահոգություններն 

արտահայտելու, 

ե) արդյունավետ օգնության, 

զ) անձնական կյանքի և այլն:

Չսահմանափակվելով այդ իրավունքների շրջանակով և դրանց 

ուսումնասիրությամբ' միջազգային հանրությունն առ այսօր 

շարունակում է հատուկ կարևորել հանցագործության զոհ և վկա 

երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը' հորդորելով 

յուրաքանչյուր պետությանն իր ազգային օրենսդրությոամբ 

առավելագույնս պաշտպանել երեխաներին, մասնավորապես' 

հանցագործության զոհ և վկա երեխաներին:9

Երեխաների դատավարական առանձնահատկություններով 

պայմանավորված փոփոխության է ենթարկվում նաև դատական 

պրակտիկան' մասնավորապես հիմք ընդունելով Մարդու 

իրավունքների եվրոպական դատարանի՛0 դիրքորոշումները:

Սույն ձեռնարկում ներկայացվելու են « ֊ո ւմ  երեխայի սեռական 

անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված 

հանցագործությունները, դրանց դասակարգումը, բնութագիրն ու 

տարանջատումը միմյանցից և հարակից հանցագործություններից, 

ինչպես նաև երեխայի սեռական անձեռնմխելիության և սեռական 

ազատության դեմ ուղղված հանցագործությունների վարույթի ու 

անչափահաս տուժողների մասնակցությամբ քննչական 

գործողությունների առանձնահատկությունները:

մասնակցությամբ քրեական վարույթի առանձնահատկությունները 

թրաֆիքինգի կամ շահագործման դեպքում (մինչդատական վարույթ): 

Ձեռնարկ իրավապահ մարմինների աշխատակիցների համար: Երևան, 

2014, էջ 9: 

ա ևյսուհետ' Մ ԻԵԴ :
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Գլուխ 1. Երեխայի սեռական անձեռնմխելիության և 

սեռական ազատության դեմ ուղղված 

հանցագործությունների քրեաիրավական բնութագիրն ու

տեսակները

1.1. Երեխայի սեռական անձեռնմխելիության և սեռական 

ազատության դեմ ուղղված հանցագործությունների 

ընդհանուր բնութագիրն ըստ Հ Հ  քրեական օրենսդրության

Սեռական հանցագործություններ են համարվում սեռական 

ազատության և սեռական անձեռնմխելիության դեմ ուղղված 

հանցագործությունները: Հա րկ է նշել, որ սեռական ազատության 

և սեռական անձեռնմխելիության հասկացություններն 

օրենսդրորեն ամրագրված չեն, բայց այդ սահմանումները 

տրվում են քրեական իրավունքի տեսության մեջ:

Այսպես' սեռական ազատությունը 16 տարին լրացած հոգեպես 

առողջ մարդու իրավունքն է' ինքնուրույն, առանց որևէ 

հարկադրանքի որոշելու, թե ում հետ և ինչ ձևով բավարարել իր 

սեռական պահանջները:11

Սեռական անձենմխելիությունը բարոյաիրավական արգելք է 

սեռական շփման մեջ մտնել այնպիսի անձնանց հետ, ովքեր 

օժտված չեն սեռական ազատությամբ, քանի որ ունակ չեն 

հասկանալու իրենց նկատմամբ կատարվող սեքսուալ բնույթի 

գործողությունների նշանակությունը և հետևանքները կամ 

ղեկավարելու իրենց գործողությունները սեռական շփման

11 В.Н. Кудрявцев, В.В. Лунеев. О криминологической классификации 

преступлений// Государство и право, 2005 , N6, էջ 55:
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ոլորտում12: « - ո ւ մ  սեռական անձեռնմխելիությամբ օժտված են 

16 տարին չլրացած անձինք:

Սեռական անձեռնմխելիության ապահովումն իրականացվում 

է երեխայի բարոյական, ֆիզիկական և հոգեբանական նորմալ 

զարգացման նպատակով: Այսինքն սեռական անձեռնմխե

լիության խախտումը վնասում է երեխայի նորմալ և բնականոն 

զարգացմանը: Հետևաբար, ավելորդ է սեռական

հանցագործություններում որպես տեսակային օբյեկտ դիտարկել 

երեխայի և դեռահասի նորմալ ֆիզիկական և բարոյական 

զարգացումը13, քանի որ դա ինքստինքյան ենթադրվում է:

Սեռական հանցագործությունների օբյեկտը սեռական 

ազատության և սեռական անձեռնմխելիության պաշտպանու

թյանն ուղղված հասարակական հարաբերություններն են:

Բայց Ա.Ե. Յակուբովն առաջարկում է սեռական որոշ 

հանցագործությունների դեպքում օբյեկտ դիտարկել տուժողի 

պատիվն ու արժանապատվությունը:14 Մասնավորապես այս 

օբյեկտի դեմ են ոտնձգում այն դեպքում, երբ հանցագործու

թյունն իրականացվում է ոչ թե սեռական կարիքները 

բավարարելու, այլ այդ միջոցով անձին նվաստեցնելու, 

պախարակելու, արատավորելու:

12 Գ .Վ . Իսրաելյան. Սեռական հանցագործությունները և դրանց կանխումը

13 А.В. Корнева. Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности/ Уголовное право РФ . Особенная часть. М ., 

1996, էջեր 78-79; Курс уголовного права. Том 3. Особенная часть/ Под ред. 

Г.Н. Борзенкова, B.C. Комиссарова. М ., 2001, էջ 256 և այլն:

14 Курс уголовного права. Том 3. Особенная часть/ Под ред. Г.Н. Борзенкова, 

B.C. Комиссарова. М ., 2002, էջ 227:
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Սակայն տարբեր հեղինակներ կարծում են, որ նման 

մանրամասնումն ավելորդ է, քանի որ ցանկացած (և ոչ միայն 

սեռական) հանցագործություն ոտնձգում է տուժողի պատվի ու 

արժանապատվության դեմ:15

Սեռական հանցագործությունների' որպես առանձին 

հիմնախնդրի ուսումնասիրությունը փաստացի սկսվել է միայն 19- 

րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին: Առաջին

հետազոտությունների շարքում իրենց արժևորությամբ 

հատկապես առանձնանում են Ռ. Կրաֆտ-էբինգի «Սեռական 

փսիխոպաթիա» մենագրությունը /1909թ./, որտեղ հեղինակը ոչ 

միայն նկարագրում և դասակարգում է սեռական վարքի ավելի 

քան երկու հարյուր դեպք, որոնցից շատերն ունեին ակնհայտ 

հակաօրինական հատկանիշներ, այլև սեռական 

հանցագործություններ կատարած անձնանց մեծ մասին 

միանշանակ դասում է հոգեկան խանգարումներ ունեցողների 

շարքին, և Ա. Ֆորելի «Սեռական հարցը» աշխատությունը 

/1910թ./, որում մանրամասն քննարկվում է սեռական հանցա

գործությունների քրեական հետապնդման խնդիրը16:

Իրավաբանական գրականության մեջ սեռական հանցա

գործություններին տրվում են զանազան սահմանումներ: Այսպես, 

Յա. Մ. Յակովլևը սեռական հանցագործությունները բնորոշել է 

որպես քրեական օրենքով նախատեսված հանրության համար 

վտանգավոր այնպիսի գործողություններ, որոնք ոտնձգում են 

հասարակության մեջ ձևավորված սեռական կենսակերպին

,5 Уголовное право. Том 2. Особенная часть/ Отв. ред. И.А. Подройкина, Е.В. 

Серегина, С.И. Ульзеко. М ., Юрайт, 2012, էջ 149:

16 Գ .Վ . Իսրա եյա ն. Սեռական հանցագործությունները և դրանց կանխումը 

ՀՀ-ում: Մենագրություն: Երևան, 2012, էջ 7:
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բնորոշ սեռական հարաբերություններին և հանդիսանում են 

սուբյեկտի կամ այլ անձի կողմից սեռական պահանջները 

բավարարելու նպատակով դիտավորությամբ կատարված 

սեքսուալ բնույթի գործողություններ' խախտելով տուժողի 

սեռական իրավունքները կամ նման կենսակերպի համար 

տարբեր սեռի անձանց միջև ձևավորված բնական սեռական 

հարաբերությունները:17

Սեռական հանցագործությունները համանման է բնորոշել նաև 

Բ.Վ. Դանիելբեկը' որպես քր. օր.֊ով նախատեսված հանրորեն 

վտանգավոր արարք, որն ունի սեքսուալ բնույթ և որը ոտնձգում է 

հասարակության մեջ ձևավորված սեռական հարաբերութ

յունների բնականոն կենսակերպին' կատարվելով հանցավորի 

կամ այլ անձանց պահանջները բավարարելու նպատակով18:

Ա.Ն. Իգնատովը, քննադատելով սեռական հանցագործու

թյունների նման սահմանումները, նշում է, որ այդ սահմանում

ներում, առաջին հերթին, սեռական բարոյականությունից 

անջատված է արարքի բնութագրությունը, որը հանդիսանում է 

սեռական հարաբերությունների հիմնական կարգավորիչ, և 

երկրորդը' բացառվում է ոչ սեքսուալ շարժառիթով կատարված 

հանրության համար վտանգավոր արարքների ճանաչումը որպես 

սեռական հանցագործություն19:

Ա.Ն. Իգնատովի քննադատությանը կարելի է ավելացնել նաև 

այն, որ հաշվի առնելով բռնի արվամոլության և լեսբիության 

քրեականացումը, ավելորդ կհամարվի այն միտքը, որ սեռական

,7 Я .М . Яковлев. Половые преступления. Душанбе, 1969, էջ 64:

18 Б.В. Даниэльбек. Половые извращения и уголовная ответственность

,9 А.Н. Игнатов. Квалификация половых преступлений. М ., 1974, էջ 6:
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հանցագործությունները ոտնձգում են տարբեր սեռի անձանց 

միջև տեղի ունեցող սեռական հարաբերությունների դեմ:

Ինչպես արդեն նշվել է, սեռական հանցագործությունների 

տեսակային օբյեկտ է հանդիսանում անձի սեռական 

անձեռնմխելիությունը և անձի սեռական ազատությունն 

ապահովող սեռական հարաբերությունները: Ա.Վ. Կորնեևայի 

համաձայն' «սեռական հանցագործությունների տեսակային 

(խմբային) օբյեկտ է հանդիսանում հասարակական 

հարաբերությունների ամբողջական համակցությունը, որն 

ապահովում է անձի սեռական անձեռնմխելիությունն ու սեռական 

ազատությունը»:20

Ն.Կ . Սեմերնևան համանման կերպով է բնորոշում երեխաների 

դեմ ուղղված սեռական հանցագործությունների օբյեկտը, որի 

լրացուցիչ օբյեկտ է հանդիսանում երեխաների և դեռահասների 

ֆիզիկական ու բարոյական զարգացումը: Դժվար է համաձայնել 

այն հանգամանքի հետ, որ «  քր. օր.֊ի 142-րդ հոդվածում 

(Անառակաբարո գործողություններ) երեխաների ֆիզիկական ու 

բարոյական զարգացումը լրացուցիչ օբյեկտ է հանդիսանում: 

Անառակաբարո գործողություններում այն ոչ թե լրացուցիչ, այլ 

հիմնական օբյեկտն է: Մինչդեռ անձի սեռական

անձեռնմխելիությունը և սեռական ազատությունն անառակա

բարո գործողությունների պարագայում ո 'չ  հիմնական, ո 'չ  էլ 

լրացուցիչ օբյեկտ չեն հանդիսանում:

Վերոշարադրյալը հաշվի առնելով հանգում ենք այն 

եզրակացության, որ «  քր. օր.֊ի 18-րդ գլխում տեղ գտած 

հանցագործությունների տեսակային օբյեկտն ավելի լայն է, քան

20 А.В. Корнева. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. 

М ., 1996, էջ 11:
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այն նշված է այդ գլխի վերնագրում: Այդ հանցագործու-թյունների 

տեսակային օբյեկտ է հանդիսանում անձը և սեռա-կան 

բարոյականության կանոնների վրա հիմնված սեռական 

հարաբերությունների կենսակարգը:

Սեռական ազատությունն ու սեռական անձեռնմխելիությունը 

հանդիսանում են անձի իրավունքների և ազատությունների մաս, 

որոնք սահմանվում և պաշտպանվում են «  

Սահմանադրությամբ:

Ինչպես նշվել է, սեռական ազատություն է հանդիսանում 

օրենքով նախատեսված չափահաս տարիքի հասած կամ 

ընդհանուր կանոնների համաձայն' 16 տարին լըացած անձանց 

կենսագործունեությունը: Յուրաքանչյուր անձ, ով հասնում է վերը 

նշված տարիքի, իրականացնում է իր սեռական ազատությունն 

իր սեփական հայեցողությամբ: Յուրաքանչյուր անձի սեռական 

անձեռնմխելիությունը (ծնված օրվանից ընդհուպ մինչև մահ) 

բոլոր դեպքերում պաշտպանվում է պետության կողմից:

Սեռական անձեռնմխելիության խախտումը միշտ խախտում է 

նաև սեռական ազատությունը: Երբ խոսվում է սեռական

ազատության և սեռական անձեռնմխելիության մասին, առաջին 

հերթին նկատի ունենք ընդհամենը սեռերի 

փոխհարաբերությունները, որոնք որոշ չափով կարգավորվում են 

Հ Հ  ընտանեկան օրենսգրքով:

Ոտնձգության օբյեկտի առումով սեռական հանցագործու

թյունները հարկավոր է սահմանազատել հասարակական կարգի 

դեմ ուղղված հանցագործություններից, օրինակ' խուլիգա

նությունից և կյանքի ու առողջության դեմ ուղղված 

հանցագործություններից:
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Սեռական հանցագործությունների համար ընդհանրական է 

համարվում այն, որ օբյեկտիվ կողմն արտահայտվում է ակտիվ 

գործողություններով, որոնց միջոցով վնաս է հասցվում կամ վնաս 

հասցնելու սպառնալիք է ստեղծվում անձի սեռական 

իրավունքներին:

Ա.Վ. Կորնեևայի կարծիքով, սեռական հանցագործություն

ների հանցակազմերը, ըստ նկարագրման եղանակի, ձևական 

են, որից բացառություն են կազմում բռնաբարության (սեքսուալ 

բնույթի բռնի գործողությունների) որակյալ տեսակները: 

Համանման կարծիքի է հանգում նաև Ն .Կ . Սեմերնևան, պնդելով, 

որ սեռական հանցագործությունների (հիմնական) 

հանցակազմերը ձևական են:21 Մեր կարծիքով նման պնդում

ներն այդքան էլ արդարացված չեն, քանի որ ձևական են 

համարվում ոչ միայն հիմնական, այլև որոշ որակյալ հանցա

կազմները, որոնք որպես պարտադիր հատկանիշ' որևէ 

հետևանքի առաջացում չեն նախատեսում:

Սեռական հանցագործությունները կատարվում են միայն 

ուղղակի դիտավորությամբ: Սեքսուալ շարժառիթը պարտադիր 

հատկանիշ չի հանդիսանում, քանի որ բռնաբարությունը 

հնարավոր է, օրինակ' խուլիգանական դրդումներով, վրեժի 

շարժառիթով, տուժողին նվաստացնելու, վիրավորելու նպա

տակով, տուժողի կողմից ամուսնության համաձայնություն 

ստանալու նպատակով, իսկ անձին հարկադրելը սեռական 

բնույթի գործողություններ կատարելը հնարավոր է նաև 

շահադիտական կամ աշխատանքային առաջխաղացման 

նպատակով ու այլ շարժառիթներով:

21 А.В. Корнева. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. 

М ., 1996, էջ 14:
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Պնդելով, որ սեռական նպատակներն առանձնահատուկ չեն 

համարվում միայն սեռական հանցագործությունների դեպքում և 

այդ իսկ պատճառով չեն կարող դրվել նման

հանցագործությունները մյուսներից սահմանազատելու հիմքում' 

Ա.Դ. Շարգորոդսկին նշել է սեռական նպատակների

հնարավորության մասին նաև այլ (և ոչ միայն սեռական) 

հանցագործությունների կատարման դեպքում (օրինակ' սեռական 

հողի վրա հոգեկան խանգարումներ և սադիստական հակումներ 

ունեցող անձանց կողմից կատարվող սպանություններ, 

հասարակական վայրերում սեռական օրգանների ցուցադրումը, 

որը կոպիտ կերպով խախտում է հասարակական կարգը և 

բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք է արտահայտում 

հասարակության նկատմամբ, ֆետիշիստների կողմից կանանց 

ներքնազգեստի պարագաների հափշտակությունը):22

Սեքսուալ դրդումներնը հնարավոր են նաև ոչ միայն 

սադիստական, այլև մազոխիստական գործողությունների 

կատարման ընթացքում:

Այսպես, Ա. Նոյմայերը գրում է, որ Հիտլերը խնդրում էր իր 

սիրուհիներին ոտքերով կոխոտել իրեն, ինչը նրան գրգռում էր: 

Լիարժեք սեռական բավարարվածություն զգալու համար 

Հիտլերին հարկավոր էր, որ կինը, իր գլխավերևում կքանստած, 

միզեր իր երեսին23:

22 М .Д . Ш аргородский. Избранные труды. М ., 2004, էջ 158:

23 А. Ноймайр. Диктаторы в зеркале медицины: Наполеон, Гитлер, Сталин. 

Ростов-на-Дону, Феникс, 1997, էջեր 223-227: Նման գործողությունները, 

հավանաբար կանանց հոգեվիճակի համար անհետևանք չեն անցել: 

Պա տ ա հա կա ն չէ, որ Հիտ լերի հետ մտերիմ հարաբերությունների մեջ 

գտ նվող կանանցից շատերը ինքնասպան են եղել (այդ թվում' հայտնի
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Ըստ հեղինակների մեծամասնության սեռական հանցագոր

ծություններն ամենաքիչն են կախված սոցիալական պայման

ներից (բացառություն է կազմում բռնաբարությունների աճը 

պատերազմների, միջազգային հակամարտությունների դեպքում 

և այլ իրավիճակներում):24

Մասնագիտական գրականության մեջ նշվում է, որ 

երեխաների նկատմամբ կատարված սեռական հանցագործու

թյունների առավել տարածված շարժառիթներ են հանդիսանում' 

սեռական լարվածության վերացումը, հեշտանքի հասնելը, 

ենթարկելը, ստորացնելը, հետաքրքրությունը, զվարճանալը, 

նմանակումը, հատուցումը, ինքնահաստսւտումը:25

Ամփոփելով վերոգրյալը կարելի է եզրահանգել, որ չի կարելի 

սեռական հանցագործությունների պարտադիր պայման 

քննարկել սեռական շարժառիթները, ինչպես նաև սեռական 

շարժառիթը կարող է հանդիսանալ նաև այլ 

հանցագործությունների դրդապատճառ:

դերասանուհի Ռենատա Մյուլերը) կամ ինքնասպանության փորձ են 

կատարել (Եվա Բրաունը երկու անգամ փորձել է ինքնասպան լինել):

24 Ю .М. Антонян, А.А. Ткаченко, Б.В. Шостакович. Криминальная сексология/ 

Под ред. Ю .М. Антоняна., 1999, էջեր 48-49; Н.А. Исаев. Сексуальные 

преступления как объект криминологии. СПб., 2007, էջ 35; 3. Старович. 

Судебная сексология. М ., 1991, էջեր 100-101; J1.B. Готчина, J1.B. Логинова. 

Уголовно-правовая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних. М ., 

Ю рлитинформ, 2015, էջ 13:

25 Н.П. Набойщиков. Актуальные проблемы предупреждения действий 

сексуального характера, совершаемых в отношении несовершеннолетних. 

СПб., 2006 , էջ 91:
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Քանի որ անձի սեռական հարաբերություններն ու կարիքներն 

ունեն բնական (ֆիզիոլոգիական, կենսաբանական) հիմք, 

հետևաբար քրեականացման ենթակա են'

1. դրանց բավարարման միայն բռնի (ոչ կամային) ձևերը,

2. տուժողի տարիքով պայմանավորված ու վերջինիս 

մարմնական և հոգևոր անվտանգության ապահովման դեմ 

ուղղված արարքները:

Սեռական հանցագործությունների սուբյեկտին միանշանակ 

սահմանել հնարավոր չէ: Կախված այս կամ այն հոդվածի 

հատկանիշներից' սուբյեկտները տարբերվում են տարիքով կամ 

այլ հատկանիշների առկայությամբ' հատուկ սուբյեկտների 

շարքին դասվելու հնարավորությամբ: Հիմնականում սեռական 

հանցագործությունների սուբյեկտ կարող է լինել ֆիզիկական 

մեղսունակ այն անձը, ով կախված հանցակազմից, հասել է 14, 16 

կամ 18 տարեկան հասակի նախքան հանցագործության 

կատարումը (տե'ս աղյուսակ 1): Բռնաբարության սուբյեկտը 

հատուկ է՝ միայն արական սեռի ներկայացուցիչը:

Աղյուսակ 1. Հանցագործի նվազագույն տարիքն 

ըստ Հ Հ  քր. օր.-ի 18-րդ գլխի հոդվածների

Հոդված Տարիք Լրացուցիչ

138 14 արական սեռ

139 14 -

140 16 ֊

141 18 -

142 16/18 -
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« - ո ւ մ  առկա է ծավալուն և ' միջազգային, և ' ազգային 

իրավական բազա, որը վերաբերում է երեխաների՝ սեռական 

հարաբերությունների մեջ ներգրավվելուց պաշտպանության 

հիմնահարցերին: Ընդ որում, Հ Հ -ը  վավերացրել է այս ոլորտի 

հիմնական միջազգային իրավական ակտերը: Դրանց թվին են 

պատկանում Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիան26, 

Երեխաների իրավունքների մասին կոնվենցիայի' Մսւնկավա- 

ճւսռության, երեխաների մարմնավաճառության և մանկական 

պոռնոգրաֆիայի մասին կամընտիր արձանագրությունը27, 

Երեխաների իրավունքների մասին կոնվենցիայի' Զինված 

հակամարտություններին վերաբերող կամընտիր արձանա

գրությունը28, ՄԱԿ֊ի Անդրազգային կազմակերպված հանցա

վորության դեմ պայքարի կոնվենցիան և դրա կամընտիր' 

Մարդկանց, հատկապես կանանց և երեխաների առևտրի 

կանխարգելման, արգելման և պատժի մասին թիվ 2 արձա

նագրությունը29, Երեխաների պաշտպանության և օտարերկրյա 

որդեգրման բնագավառում համագործակցության մասին 

կոնվենցիան (Հաագայի կոնցենցիան)30, բայց հետազոտվող 

թեմային ուղղակիորեն վերաբերող' Սեռական շահագործումից և 

սեռական բնույթի բռնություններից երեխաների պաշտպա

նության մասին ԵԽ-ի կոնվենցիան դեռ վավերացված չէ31:

Այս ոլորտին վերաբերող ազգային օրենսդրությունից 

առանձնահատուկ պետք է նշել հետևյալ իրավական ակտերը' «

26 Հայաստանում ուժի մեջ է մտ ել1993թ .-ի հունիսի 22-ին:

27 Հայաստանում ուժի մեջ է մտ ել2005թ .-ի  հուլիսի 30-ին:

28 Հայաստանում ուժի մեջ է մտել 2005թ .֊ի  մարտի 21-ին:

29 Հայաստանում ուժի մեջ է մտ ել2003թ .-ի  դեկտեմբերի 25-ին:

30 Հայաստանում ուժի մեջ է մտ ել2007թ .-ի  հունիսի 1-ին:

3’ Հ Հ -ի  կողմից ստորագրվել է 2010թ.-ի սեպտեմբերի 29-ին:

23



քր. օր.-ը, «  քրեական դատավարության օրենսգիրքը32, «  

ընտանեկան օրենսգիրքը, «Երեխաների իրավունքների մասին» 

1996թ.֊ի մայիսի 29-ին «  օրենքը:

Այս օրենքների հիման վրա ստեղծվել է նաև ծավալուն 

ենթաօրենսդրական բազա, որը կարգավորում է օրենսդրական 

կարգավորումից դուրս գտնվող և երեխաների պաշտպա

նությանը վերաբերող որոշ հիմնահարցեր և նախատեսում է 

դրանց իրականացման ընթացակարգեր:

Վերադառնալով երեխաների պաշտպանությանը վերաբերող 

միջազգային իրավական ակտերին' հարկ է նշել, որ երեխաների 

պաշտպանության հիմնական միջազգային ակտ առհասարակ 

համարվում է Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիան, որի 

3-րդ հոդվածի համաձայն’ երեխաների նկատմամբ բոլոր 

գործողություններում, անկախ այն բանից, թե դրանք 

ձեռնարկվում են սոցիալական ապահովության հարցերով 

զբաղվող պետական կամ մասնավոր հիմնարկների, 

դատարանների, վարչական կամ օրենսդրական մարմինների 

կողմից, առաջնահերթ ուշադրություն է դարձվում երեխայի 

լավագույն շահերին33:

32 Այսուհետ' «  քր. դատ. օր.:

33 Երեխայի նկատմամբ իրականացվող ցանկացած գործողություն պետք է 

բխի երեխայի լավագույն շահերից: Երեխայի լավագույն շահերի

ապահովումը նախատեսված է երեխայի իրավունքների արդյունավետ և 

ամբողջական իրականացման, ինչպես նա և երեխայի բազմակողմանի 

զարգացման համար: Երեխան իրավունք ունի որպեսզի ցանկացած

իրավիճակում առաջնահերթությունը տրվի իր լավագույն շահին' պետական, 

տեղական ինքնակառավարման, մասնավոր մարմինների և կազմակեր

պությունների հետ առնչվելիս: Երեխայի լավագույն շահն առնվազն

ներառում է երեխայի ֆիզիկական, մտավոր և հուզական կարիքները, այդ 

կարիքների բավարարման համար համապատասխան խնամքը, երեխայի
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Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի 34-րդ հոդվածի 

համաձայն' մասնակից պետությունները, մասնավորապես, 

ներպետական, երկկողմ և բազմակողմ մակարդակներով 

ձեռնարկում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի 

կանխարգելեն.

• երեխային ցանկացած ապօրինի սեռական գործունեու

թյան դրդելը կամ հարկադրելը,

• շահագործման նպատակով երեխաներին պոռնկության մեջ

կամ այլ ապօրինի սեռական պրակտիկայում օգտագոր

ծելը,

• շահագործման նպատակով երեխաներին պոռնոգրա

ֆիայի և պոռնոգրաֆիկ նյութերի մեջ օգտագործելը:

Մեկ այլ միջազգային ակտ' Սեռական շահագործումից և 

սեռական բնույթի բռնություններից երեխաների պաշտպանու

թյան մասին ԵԽ-ի կոնվենցիան, անդրադառնում է երեխաների 

նկատմամբ կատարվող սեռական և հարակից հանցա

գործություններին' առավել մանրամասնելով դրանց դրսե- 

վորումները: Այդ կոնվենցիայի 18-րդ հոդվածի համաձայն'

յուրաքանչյուր Կողմ ձեռնարկում է անհրաժեշտ օրենսդրական 

կամ այլ միջոցներ' ապահովելու համար, որ քրեականացվեն 

հետևյալ կանխամտածված արարքները.

ա) այն երեխային սեռական հարաբերությունների մեջ ներ

գրավվելը, ով ներպետական իրավունքի համաձայն, չի

զարգացման համար ծնողների և մերձավոր ազգականների հետ անվտանգ 

պայմաններում շփվելու կարևորությունը, երեխայի մշակութային, լեզվական 

և հոգևոր կապերը կամ դաստիարակությունը, ինչպես նա և տարաբնույթ 

իրավիճակներում երեխայի իրավունքների նախապատվությունը:
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հասել սեռական հարաբերությունների համար 

նախատեսված օրենքով սահմանված տարիքի,

բ) երեխային սեռական հարաբերությունների մեջ ներգրավ

վելը, եթե

• գործադրվել է պարտադրանք, ուժ կամ սպառնալիք,

• ոտնձգությունն է արվել' երեխայի նկատմամբ 

վստահության, իշխանության կամ ներազդեցության 

ճանաչված դիրքի օգտագործմամբ' ներառյալ ընտանիքում, 

կամ

• ոտնձգությունը կատարվել է օգտվելով երեխայի խոցելի 

վիճակից, հատկապես մտավոր կամ ֆիզիկական 

արատների կամ կախյալ վիճակի օգտագործմամբ:

Նույն կոնվենցիայի 19-րդ հոդվածի համաձայն' երեխայի 

մարմնավաճառության հետ կապված հանցագործություններ են 

համարվում'

ա) երեխային մարմնավաճառության34 մեջ ներգրավելը կամ 

երեխային մարմնավաճառության դրդելը.

34 Համաձայն Սեռական շահագործումից և սեռական բնույթի բռնություն

ներից երեխաների պաշտպանության մասին ԵԽ -ի կոնվենցիայի' 

«երեխաների մարմնավաճառություն» նշանակում է երեխայի օգտ ա գոր

ծումը սեռական բնույթի գործունեության մեջ վարձատրության կամ ցան

կացած այլ տեսակի հատուցման դիմաց' անկախ այդ վճարը, խոստումը 

կամ հատուցումը կատարվում է երեխային, թե' երրորդ անձին: Սակայն 

համաձայն Երեխաների իրավունքների մասին կոնվենցիայի' Մանկավա- 

ճառության, երեխաների մարմնավաճառության և մանկական պոռնո

գրաֆիայի մասին կամընտիր արձանագրության' «երեխաների մարմնա

վաճառություն» նշանակում է երեխայի օգտագործումը սեռական բնույթի 

գործունեության մեջ վարձատրության կամ ցանկացած այլ տեսակի 

հատուցման դիմաց: Քա նի որ առաջին կոնվենցիան Հ Հ  դեռ չի վավերացրել,
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բ) երեխային մարմնավաճառության հարկադրելը կամ դրանից 

շահույթ ստանալը կամ նման նպատակներով երեխային այլ 

կերպ շահագործելը. 

գ) երեխաների մարմնավաճառությանն օժանդակելը:

Իսկ նույն կոնվենցիայի 20-րդ հոդվածի համաձայն' 

մանկական պոռնկության հետ կապված են համարվում հետևյալ 

հանցագործությունները'

ա) մանկական պոռնկագրություն արտադրելը, 

բ) մանկական պոռնկագրություն առաջարկելը կամ մատչելի 

դարձնելը.

գ) մանկական պոռնկագրություն տարածելը կամ հեռարձակ- 

ելը.

դ) սեփական նպատակներով կամ այլ անձի համար մանկա

կան պոռնկագրություն ձեռք բերելը, 

ե) մանկական պոռնկագրություն տնօրինելը. 

զ) տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների 

միջոցով գիտակցաբար մանկական պոռնկագրություն 

մուտքի հնարավորություն ձեռք բերելը:

Ազգային օրենսդրությամբ սեռական հարաբերությունների 

տարիքի չհասած անձի հետ սեռական հարաբերություն ունենալը 

կամ սեռական նպատակներով սեռական բնույթի բռնությունների 

կամ սեռական բնույթի գործողություններին ականատես լինելուն 

Դ Ր Դ ե լ Ը ՝  նույնիսկ առանց դրան մասնակցելու, Կոնվենցիայի 22-րդ 

հոդվածի համաձայն, համարվում է երեխաների սեռական 

այլասերում:

Հ Հ  իրավակիրառ պրակտիկայում պետք է օգտագործվի երկրորդ' 

Արձանագրության մեջ ամրագրված սահմանումը:
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ԵԽ կոնվենցիայի 26-րդ հոդվածի համաձայն' յուրաքանչյուր 

Կողմ ձեռնարկում է անհրաժեշտ օրենսդրական կամ այլ 

միջոցներ' ապահովելու համար, որ հնարավոր լինի իրավաբա

նական անձին պատասխանատվության ենթարկել սույն Կոն

վենցիայով սահմանված ցանկացած հանցագործության համար, 

որը կատարվել է որևէ ֆիզիկական անձի կողմից այդ 

իրավաբանական անձի օգտին, ով գործել է առանձին կամ 

որպես իրավաբանական անձի մի մաս և ով տվյալ իրավաբա

նական անձում զբաղեցնում է բարձր պաշտոն' հետևյալի հիման 

վրա'

ա) իրավաբանական անձի ներկայացուցչության լիազորու

թյան,

բ) իրավաբանական անձի անունից որոշումներ կայացնելու 

լիազորության,

գ) իրավաբանական անձում վերահսկողություն իրականաց

նելու լիազորության:

Կոնվենցիայի համաձայն' սեռական հանցագործությունների 

ծանրացնող հանգամանքներ պետք է ճանաչվեն հետևյալ 

դեպքերը'

ա) հացագործությունը լուրջ վնաս է հասցրել տուժողի 

ֆիզիկական կամ մտավոր առողջությանը, 

բ) հանցագործությանը նախորդել է կամ այն ուղեկցվել է 

խոշտանգումներով կամ ծանր բռնությամբ, 

գ) հանցագործությունը կատարվել է առանձնապես խոցելի 

տուժողի նկատմամբ, 

դ) հանցագործությունը կատարել է ընտանիքի անդամներից 

մեկը, երեխայի հետ ապրողը կամ իր դիրքը չարաշահող 

անձը.

28



ե) հանցագործությունը կատարվել է հանցակցությսւմբ.

զ) հանցագործությունը կատարվել է հանցավոր խմբի կողմից.

է) հանցագործություն կատարած անձը նախկինում դատա

պարտված է եղել նմանատիպ հանցագործություն 

կատարելու համար:

Վերը նշված իրավական ակտերի հիման վրա կատարված 

վերլուծությունը մանրամասն կներկայացվի հաջորդ 

պարագրաֆներում:

1.2. Երեխայի սեռական անձեռնմխելիության և սեռական 

ազատության դեմ ուղղված հանցագործությունների 

դասակարգումը

Սեռական հանցագործությունների դասակարգման միաս

նական մոտեցում գոյություն չունի: Դրանք դասակարգվում են 

տարբեր հիմքերով: Ս.Ի. Նիկուլինն առաջարկում է հետևյալ 

դասակարգումը'

• գործողություններ, որոնք ուղեկցվում են բացահայտ 

սեռական բռնությամբ,

• սեռական բարոյականության կոպիտ խախտումներով 

ուղեկցվող գործողություններ, որոնք չափահաս անձանց 

կողմից իրականացվում են 16 տարին չլրացած անձանց 

նկատմամբ:35

Իսկ Ն .Դ . Իվանովը և Յու.Ի. կապունովը, դասակարգման 

հիմքում դնելով արարքի կատարման ձևի առանձնահսւտկու-

35 Уголовное право России. Части Общая и Особенная/ Под ред. А.И. 

Рарога. М ., Проспект, 2008 , էջ 335:
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թյունները, սեռական հանցագործությունները բաժանել են չորս 

խմբի (այդ դասակարգումը կիրառելի է նաև Հ Հ  քրեական 

իրավունքում)'

• որոնք ուղեկցվում են սեռական ակտով (բռնաբարություն) -  

«  քր. օր.֊ի 138-րդ հոդված;

• որոնք չեն ուղեկցվում սեռական ակտով (բռնաբարություն 

չեն համարվում) - «  քր. օր.֊ի 139-րդ և 140-րդ 

հոդվածներ;

• անառակաբարո գործողություններ, որոնք ունեն իրենց 

ուրույն առանձնահատկությունները - Հ Հ  քր. օր.֊ի 142-րդ 

հոդված;

• ունիվերսալ հատկություններ ունեցող գործողություններ ֊  

սեռական հարաբերությունը 16 տարին չլրացած անձի հետ 

կամ սեքսուալ բնույթի գործողություններ կատարելը 16 

տարին չլրացած անձի նկատմամբ - Հ Հ  քր. օր.֊ի 141-րդ 

հոդված:36

Դժվար թե նման դասակարգումը կարելի է հաջողված 

համարել: Սեռական հարաբերությամբ ուղեկցվող հանցագոր

ծությունների խմբին կարելի է դասել ոչ միայն բռնաբարու

թյունները, այլև Հ Հ  քր. օր.֊ի 140-րդ և 141-րդ հոդվածներով 

նախատեսված հանցագործությունները, իսկ սեռական ակտով 

չուղեկցվող հանցագործություններին' Հ Հ  քր. օր.֊ի 139-րդ և 142- 

րդ հոդվածները:

Եթե առաջնորդվենք յուրաքանչյուր հանցագործության 

առանձնահատկություններով, ապա ցանկացած հանցագոր

ծության դասակարգման դեպքում դրանցից յուրաքանչյուրը

36 Уголовное право. Особенная часть/ Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. 

Ляпунова. М ., 1998, էջ 81:
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պետք է նախատեսվի առանձին խմբում, քանի որ օժտված է 

միայն այդ հանցագործությանը բնորոշ հատկանիշներով: Եվ 

վերջապես, համընդհանուր (ունիվերսալ) առանձնահատկության 

վերաբերյալ դիտարկումը չափազանց ընդհանրացված է և չի 

նախատեսում այդ խմբի մեջ ընդգրկված հանցագործության որևէ 

առանձնահատկություն:

Հեղինակների մեծ մասը սեռական հանցագործությունները 

դասակարգում են ելնելով անմիջական օբյեկտից: Այսպես. Ա.Վ. 

Կորնեևան և մի շարք այլ հեղինակներ բաժանել են սեռական 

հանցագործությունները 2 խմբի'

1. անձի սեռական ազատության և սեռական անձեռնմխե

լիության դեմ ուղղված ոտնձգություններ' բռնաբարություն, 

սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ, սեռական 

հարաբերության կամ սեքսուալ բնույթի գործո

ղություններին հարկադրելը;

2. անչափահասի սեռական ազատության, սեռական անձեռ

նմխելիության, բարոյական և ֆիզիկական առողջության 

դեմ ուղղված ոտնձգություններ' սեռական հարաբե

րություններ և սեքսուալ բնույթի գործողություններ 

կատարելը տասնվեց տարին չլրացած անձի հետ և 

անառակաբարո գործողությունները37:

Ա.Ե. Յակուբովն առաջարկում է սեռական հանցագործու

թյունների եռաստիճան դասակարգումն ըստ անմիջական 

օբյեկտի38'

37 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть/ Под ред. Б. В. 

Здравомыслова. М ., 1999, էջ 81:

38 Курс уголовного права. Особенная часть. Том 3/ Под ред. Г.Н 

Борзенкова, B.C. Комиссарова. М ., Зерцало-М, 2002, էջ 258:
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1. անձի սեռական ազատության, առողջության ու պատվի դեմ 

ուղղված հանցագործություններ (Հ Հ  քր. օր.֊ի 138-րդ և 140- 

րդ հոդվածներ).

2. անչափահասների և մանկահասակների սեռական 

անձեռնմխելիության, նորմալ ֆիզիկական, մտավոր և 

բարոյական զարգացման դեմ ուղղված հանցագոր

ծություններ ( «  քր. օր.֊ի 138-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ 

կետ, 3-րդ մասի 2-րդ կետ, 141-րդ և 142-րդ հոդվածներ);

3. սեռական հարաբերությունների տարատեսակների 

համակցություն, որոնք ոտնձգում են անձի առողջության, 

պատվի և արժանապատվության դեմ ( «  քր. օր.֊ի 139-րդ 

և 140-րդ հոդվածներ):

Ակնհայտ է, որ հնարավոր չէ խոսել սեռական ազատության 

մասին երեխաների վերաբերյալ, իսկ սեռական անձեռնմխե

լիության մասին' հասուն անձի դեպքում:

Մեր կարծիքով, սեքսուալ բնույթի հանցավոր արարքներ 

կատարելիս ո 'չ  սեռական ազատության, ո 'չ  էլ սեռական 

անձեռնմխելիության դեմ ուղղված որևէ ոտնձգություն ինքնին 

չկա: Տուժողի համար նման գործողությունների ժամանակ տեղի է 

ունենում ոչ թե սեռական հարաբերություն, այլ անարգվում է իր 

անձը:39 Իսկ սեռական հանցագործություն է այն համարվում 

միայն հանցավորի տեսանկյունից (պայմանավորված վերջինիս 

սուբյեկտիվ վերաբերմունքով իր կատարածի նկատմամբ): 

Ելնելով այս դիրքորոշումից’ անմիջական օբյեկտով 

պայմանավորված՝ սեռական հանցագործությունները կարելի է

39 Հա տ կա նշակա ն է, որ քրեակատարողւսկան հիմնարկներում, երբ 

ցանկանում են «իջեցնել» անազատության մեջ պահվող անձին, նրա 

նկատմամբ կատարվում են սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ:
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բաժանել երեք խմբի: Դա այն հանցագործություններն են, որոնց 

անմիջական օբյեկտ է հանդիսանում'

• չափահաս անձի սեռական ազատությունը, առողջությունն 

ու պատիվը' բռնաբարություն, սեռական հարաբերության 

կամ սեքսուալ բնույթի գործողություններին հարկադրելը;

• անչափահասների սեռական անձեռնմխելիությունը ու 

բնականոն ֆիզիկական, բարոյական և հոգեկան 

զարգացումը' մանկահասակների և անչափահասների 

բռնաբարություն, սեռական հարաբերությունները և 

սեքսուալ բնույթի այլ գործողություններ կատարելը 16 

տարին չլրացած անձի հետ, առառակաբարո 

գործողություններ;

• անձի առողջությանը, պատվին ու արժանապատվությանը 

վնաս պատճառելու հետ զուգորդված հարաբերություններ' 

սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ, 

համասեռությանը հարկադրելը կամ սեքսուալ բնույթի այլ 

գործողություններ կատարելը:

Բարդ վերլուծություններերից և մեկնաբանություններից 

խուսափելու նպատակով' ներկայումս ընդունված է սեռական 

հանցագործությունները դասակարգել հետևյալ երկու խմբերի'

• բռնի գործողություններ (բռնաբարություն, սեքսուալ բնույթի 

բռնի գործողություններ և սեռական հարաբերության կամ 

սեքսուալ բնույթի գործողություններին հարկադրելը);

• ոչ բռնի գործողություններ (սեռական հարաբերություններ և 

սեքսուալ բնույթի այլ գործողություններ կատարելը 

տասնվեց տարին չլրացած անձի հետ և անառակաբարո
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գործողությունները):40

Հա րկ է նշել, որ նման մոտեցումն այդքան էլ արդարացված չէ, 

քանի որ ցանկացած հանցագործության դասակարգում, 

մասնավորապես' ամբողջական և առանձնհատակությունների 

հիման վրա իրականացված, հետապնդում է տարբեր նպա

տակներ'

• նպատակները և շարժառիթները բացահսւյտելու41,

• վիճակագրական հաշվարկները պւսրզելու42,

• կատարման եղանակը տարանջատելու43,

• տուժողների' կանանց, տղամարդկանց, երեխաների 

առանձնահատկությունները բացահայտելու,

• սուբյեկտի առանձնահատկությունները բացահայտելու:

Հաշվի առնելով երեխայի դեմ ուղղված սեռական հանցա

գործությունների առանձնահատկությունները' դրանց դասա

կարգումը հնարավոր է իրականացնել ըստ տուժող երեխայի 

նկատմամբ կատարված գործողությունների բնույթի'

• ֆիզիկական բռնություն գործադրելով,

• հոգեբանական բռնություն գործադրելով,

40 А.А. Байбарин. Половые преступления: учебное пособие. Курск, 2013, էջ 

24; Уголовное право. Общая и особенная части/ Под ред. Н.Г. Кадникова. 

М ., 2006 , էջ 409  և այլն:

4’ Մանրամասն տես' П.С. Дагель, Д .П . Котов. Субъективная сторона 

преступления и ее установление. Воронеж: Изд. Воронежского университета, 

1974, էջեր 140-184:

42 Մանրամասն տես'

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2012/6_R_- 

U N O D C .pd f (2015թ.֊ի մարտի 14-ի դրությամբ)

43 И.А. Возгрин. Криминалистическая методика расследования преступления. 

Минск, 1983, էջ 68:
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• անօգնական վիճակն օգտագործելով44 ( «  գործող օրենս

դրության համաձայն' մինչև 12 տարեկան երեխայի նկատմամբ 

կատարված ցանկացած սեռական գործողություն):

Վերը նշված դասակարգման միջոցով հնարավոր կլինի ոչ 

միայն տարբերել երեխայի դեմ ուղղված սեռական 

հանցագործություններն ըստ Հ Հ  քր. օր.֊ի հոդվածների, այլ նաև 

կազմակերպել համապատասխան կանխարգելիչ ծրագրեր' 

կախված տուժող երեխայի նկատմամբ հանցագործության 

կիրառված եղանակից: Ավելին, երեխայի անօգնական վիճակն 

օգտագործելով կատարված սեռական հանցագործության 

դեպքում առանձին պետք է ուսումնասիրվի այդ երեխայի 

նկատմամբ խնամք ու դաստիարակության իրականացնող անձի 

պարտականությունների կատարման կամ չկատարման 

հանգամանքը, քանի որ մինչև 12 տարեկան երեխաներն առավել 

հոգածության կարիք ունեն:

Քանի որ երեխա է համարվում 18 տարին չլրացած ցանկացած 

անձ45, ապա երեխաների դեմ ուղղված սեռական

44 2013թ.-ի նոյեմբերի 12-ին ընդունված և 2013թ.-ի դեկտեմբերի 21-ին ուժի 

մեջ մտած «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում 

լրացումներ և վտվտ իություններ կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով Հ Հ  քր. օր.֊ի 138-րդ հոդվածը լրացվել է 4-րդ 

մասով, որի համաձայն. «Սույն օրենսգրքի 138-րդ և 139-րդ հոդվածների 

իմաստով անօգնական վիճակում գտ նվող է համարվում այն անձը, որը 

որոշակի հանգամանքների ուժով մշտապես կամ ժամանակավորապես 

զրկված է եղել հանցավորին դիմադրություն ցույց տալու կամ իր նկատմամբ 
կատարվող արարքի բնույթը գիտակցելու կամ հասկանալու 

հնարավորությունից, ինչպես նաև 12 տարին չլրացած անձը:»:

45 «Երեխա» հասկացությունն ամրագրված է Երեխայի իրավունքների մասին 

1989թ.-ի կոնվենցիայի 1-ին հոդվածում, Երեխայի աշխատանքի 

վատթարագույն ձևերի մասին 1999թ.-ի կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածում, Հ Հ
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հանցագործությունների դասակարգման հիմք պետք է հանդի

սանա նաև նրանց տարիքը և դրանով պայմանավորված 

առանձնահատկությունները:

Ի.Վ. Պոտապովայի կարծիքով' դատական հոգեբուժության և 

սեքսոլոգիայի ոլորտում իրականացված արդի հետազոտու

թյունների համաձայն չի հայտնաբերվել ուղղակի պւստճւսռա- 

հետևանքային կապ տուժող երեխաների տարիքի ու սեռական 

ոտնձգության հետևանքով նրանց պատճառված վնասի չափի ու 

բնույթի միջև, հետևաբար' տարիքային տարբերակման համար 

կարևորվում է ոչ թե վնասի չափը, այլ նրա 

արտահայտվածության աստիճանը: Սեռական ոտնձգություն

ների ֆիզիկական ու հոգեբանական հետևանքներն իրենց 

բնույթով ու առանձնահատկություններով անչափահասների մոտ 

կարող են կրեն առավել ընդգծված ու ծանր բնույթ, քան 

մանկահասակների մոտ:46

Այս հանգամանքը պայմանավորված է մանկահասակի' 

մասնավորապես մինչև 7-8 տարեկան երեխայի, ընկալման ու 

գիտակցման հատկանիշներով: Սեռական բռնության ենթարկ

ված այս տարիքի երեխաները հաճախ կատարված արարքը 

մեկնաբանում են որպես խաղ' հատկապես այն դեպքում, երբ դա 

տեղի է ունեցել առանց սեռական հարաբերության/ ներ

թափանցման: Ի հակառակ դրա' սեռական հասունացման

ընտանեկան օրենսգրքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մասում, «Երեխայի 

իրավունքների մասին» 1996թ.֊ի մայիսի 29-ի Հ Հ  օրենքի 1-ին հոդվածում և 

միջազգային ու ազգային այլ իրավական ակտերում:

46 И.В. Потапова. Некоторые проблемы дифференциации уголовной 

ответственности за преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних// Вестник Томского государственного университета, 

2011, № 350, էջ 129:
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փուլում գտնվող երեխան, ով, նկատելով իր օրգանիզմում տեղի 

ունեցող ֆիզիոլոգիական և անատոմիական փոփոխությունները 

(երկրորդային սեռական հատկանիշների ձևավորումը), արդեն 

առավել ծանր է ընկալում իր նկատմամբ կիրառված բռնությունը, 

գիտկցում իր մկատմամբ կատարված արարքի ծանրությունը, 

ինչը հանգեցնում է ծանր հոգեբանական և սոցիալական 

հետևանքների նույնպես' ընդհուպ մինչև հանցագործ կամ 

մարմնավաճառ47 դառնալը կամ ընտանիք կազմելու ցանկության 

ի սպառ բացակայությունը' սեռական կյանքով ապրելու 

ցանկություն չունենալու պատճառով:

Ըստ Վ. Կիրշինի և Ֆ . Բագաուդինովի քրեական իրավունքում 

նպատակահարմար է տարանջատել տուժող անչափահասների 

երեք կատեգորիա'

• մանկահասակներ (մինչև 7 տարեկան երեխաներ),

• անչափահասներ 7-14 տարեկան

• անչափահասներ 14-18 տարեկան48:

Չնայած նման դասակարգումը վիճելի է երեխայի անօգնական 

լինելու հանգամքի համատեքստում, քանի որ այս պարագայում 7

14 տարեկան լինելը հիմք կհանդիսանա երեխայի անօգնական 

վիճակը հաստատելու համար, ինչն արդի աքսելերացիայի

47 2015թ.֊ի մարտի 9-ից 11-ը երեխաների դեմ բռնության կանխարգելմանը 

նվիրված և Աղվերանում անցկացված սեմինարին հասարակական 

կազմակերպության ներկայացուցիչների կողմից բարձրաձայնվել է, որ 

ուսումնասիրությունների համաձայն' սեռական հանցագործության զոհ 

դա րձա ծ աղջիկ երեխաների մոտ 80  տոկոսը հետագայում զբաղվում են 

մարմնավաճառությամբ:

48 В. Киршин, Փ . Багаутдинов. Дифференциация уголовной ответственности 

за преступления против несовершеннолетних// Законность, 2010, № 4, էջ
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պայմաններում արդարացված չէ, բայց նման դասակարգումը, 

երեխայի սեռական դաստիարակության տեսանկյունից 

միանշանակ ընդունելի է: Հետևաբար' իրավակիրառը,

առաջնորդվելով նման դասակարգմամբ, չպետք է նույնացնի այս 

դասակարգումն ու «երեխայի անօգնական վիճակ» 

հասկացությունը: Բացի այդ, քննարկվող դասակրգման

ընթացքում հաշվի չի առնվել, որ երեխան ձեռք է բերում 

սեռական ազատություն 16 տարին լրանալուց հետո:

Ելնելով վերոգրյալից' մեր կողմից առաջարկվում է երեխայի 

դեմ ուղղված սեռական հանցագործությունները դասակարգել 

չորս կատեգորիայի' ըստ երեխայի տարիքային առանձնա

հատկությունների'

• մանկահասակներ' մինչև 7 տարեկան երեխաների նկատ

մամբ կատարված,

• մանկահասակներ' 7-12 տարեկան երեխաների նկատմամբ 

կատարված,

• անչափահասներ' 12-16 տարեկան երեխաների նկատմամբ 

կատարված,

• անչափահասներ' 16-18 տարեկան երեխաների նկատմամբ 

կատարված:

Առաջին երկու կատեգորիաները համարվում են անօգնական 

և նրանց նկատմամբ կատարված սեռական արարքները 

որակվում են որպես բռնաբարություն կամ սեքսուալ բնույթի բռնի 

գործողություններ:

Վերջին կատեգորիայի երեխաների նկատմամբ կատարվող 

սեռական հանցագործությունները պարտադիր պետք է 

ուղեկցվեն բռնությամբ կամ դրա սպառնալիքով կամ 

անօգնական վիճակն օգտագործելով:
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Սեռական հանցագործությունների տուժող անչափահասների 

և մանկահասակների անհատական ու անձնային հատ

կանիշների հիման վրա Ա.Վ. Աոգինովայի կողմից առաջարկվել է 

զոհերի հետևյալ դասակարգումը'

1. Չեզոք չոհ - երբ տուժողը դրսևորել է բացարձակ 

անտարբեր վարքագիծ: Իրավիճակն առաջացել է զոհի 

ցանկությունից և կամքից անկախ:

2. Պա սիվ զոհ ֊  երբ անչափահասն օբյեկտիվ կամ սուբյեկ

տիվ պատճառներով չի դիմադրում հանցագործին (հանցագործի 

ընտանիքի անդամ լինելու, թունավորված լինելու կամ այլ 

պատճառներով):

3. Կեղծ նախաձեռնող զոհ -  որպես կանոն, նրանք անչա

փահասների բարձր տարիքային խմբի ներկայացուցիչներ են, 

ովքեր գիտակցաբար ուշադրություն են սևեռում իրենց սեռական 

վարքագծի վրա' դրանով իսկ գրգռելով հանցագործին (օրինակ, 

ակնարկում են սեռական հարաբերության հնարավորությունը, 

կիսամերկ ու ճչացող հագուստ են կրում):

4. Պրոսոցիալական զոհեր -  նրանք ակտիվորեն փորձում են 

դիմակայել հանցագործին, դիմում են շրջապատին' օգնություն 

ստանալու ակնկալիքով:

5. Հակասոցիալական զոհեր -  մարգինալ խմբերում ժա

մանց անցկացնող անձինք են, ովքեր իրենց վարքագծով ու 

կոնֆլիկտայնությամբ կարող են գրավել հանցագործին:

6. Հոգեկան խանգարումներով զոհեր -  նրանք չեն կարո

ղանում իրենց վարքագիծը համապատասխանեցնել իրադրու

թյանն ու իրավիճակին, ունենում են ուշադրության և հիշողու

թյան խնդիրներ: Որպես կանոն գտնվում են սահմանային վի

ճակներում' տկարամտություն, թերզարգացվածություն և այլն:
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7. «Խառը» տիպի զոհ -  վերը նշված տիպերի տարաբնույթ 

համակցություն:49

«  քր. օր.֊ի 18-րդ գլխում նախատեսված

հանցագործություններով տուժողի տարիքն ունի էական 

նշանակություն արարքը որակելիս (աղյուսակ 2):

Աղյուսակ 2. «  քր. օր.-ի 18-րդ գլխի 
հոդվածներով նախատեսված 

հանցագործություններով տուժողի 

տարիքային առանճնահտկությունները

0-12 12-14 14-16 16-18

138
139
140
141
142

1.3. Երեխայի սեռական անձեռնմխելիության և սեռական 

ազատության դեմ ուղղված բռնի հանցագործություններ

1.3.1. Երեխայի բռնաբարություն և երեխայի նկատմամբ 

սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ, բնութագիր և 

որակման առանձնահատկություններ

49 Л.В. Готчина, Л.В. Логинова. Уголовно-правовая характеристика 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетних. М ., Ю рлитинформ, 2015, էջեր 51-52:
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Բռնաբարություն

Բռնաբարությունը համարվում է անձի դեմ ուղղված 

հանցագործություններից ամենավտանգավորներից մեկը:

Բռնաբարությունը նախատեսված է «  քր. օր.֊ի 138-րդ 

հոդվածով, որի 1-ին մասի համաձայն' բռնաբարությունը' 

տղամարդու սեռական հարաբերությունն է կնոջ հետ' նրա 

կամքին հակառակ, վերջինիս կամ այլ անձի նկատմամբ 

բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով 

կամ կնոջ անօգնական վիճակն օգտագործելով:

Բռնաբարության օբյեկտը կնոջ սեռական ազատության և 16 

տարին չլրացած աղջիկների սեռական անձեռնմխելիության 

պաշտպանությանն ուղղված հասարակական հարաբերու

թյուններն են: Բռնաբարությունից տուժող կարող է լինել միայն 

իգական սեռի ներկայացուցիչը: Որակման համար որևէ

նշանակություն չունի տուժող կնոջ բարոյական կերպարը, 

բռնաբարությանը նախորդող նրա վիկտիմային (սադրիչ) 

վարքագիծը, սոցիալական կարգավիճակը և անձը բնութա

գրող այլ հատկանիշներ50:

Բռնաբարության օբյեկտիվ կողմը բարդ է: Այն ձևավորվում է 

հետևյալ երկու գործողությունների կատարմամբ, որոնց երկուսի 

միաժամանակյա առկայությունը պարտադիր է'

1. սեռական հարաբերություն (բռնաբարության հանցակազ

մում խոսքը միայն բնական սեռական հարաբերության

50 Օրենքը ոչ մի բացառություն չի նախատեսում' պայմանավորված 
տուժողի և հանցավորի անձնական Փոխհարաբերություններով: 

Տեսությունն ու պրակտ իկան չեն բացառում քրեա կա ն պա տ ա սխ ա 

նատվության առաջացում մարմնավաճառի, սիրուհու, բարեկամուհու կամ 

կնոջ բռնաբարության համար, իսկ «  դատական պրակտիկայում նման 

դեպքեր արդեն իսկ գրա նցվել են:
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մասին է, այսինքն' այն սեռական հարաբերության մասին, 

որի արդյունքում կինը կարող է հղիանալ -  հեշտոցային 

սեռական հարաբերություն, coitus pervagine),

2. ֆիզիկական բռնության գործադրում կամ դա գործադրելու 

սպառնալիք կամ կնոջ անօգնական վիճակի օգտագործում: 

Նախկինում դատական պրակտիկան որպես բռնաբարու

թյուն էր որակում նաև տղամարդու սեռական կրքերի բռնի 

բավարարումն այսպես կոչված «այլասերված ձևով» («հակա

բնական սեռական ակտ»): Ավելի ուշ որոշ միութենական 

հանրապետությունները, առաջին հերթին Ուկրաինան, իրենց 

ներպետական քր. օր.֊երում ներառեցին նոր հոդված’ «Սե

ռական կրքի բռնի բավարարում' այլասերված ձևով», որով և 

այդ պետությունների դատարանները որակում էին նշված 

գործողությունները:

Այս փոփոխության նպատակն էր սահմանազատելու 

բռնաբարությունը և սեքսուալ բնույթի այլ գործողություններ, 

որոնք իրականացվում են կանանց նկատմամբ բռնությամբ, 

բռնության սպառնալիքով կամ անօգնական վիճակն օգտա

գործելով, որոնցից են նաև coitus per anus և coitus per os: 

Նման ձևակերպումներն իրենց արտացոլումը ստացան 

Հայաստանի, Մոլդովայի, էստոնիայի քր. օր.֊երում դեռ 

խորհրդային միության ժամանակաշրջանում:

«  նոր քր. օր.-ը վերջ դրեց դատական պրակտիկայի 

վեճերին: Այսուհետ տղամարդու կողմից «այլասերված ձևով» իր 

կրքերը բավարարելու նպատակով բռնի սեռական 

հարաբերությունը չի դիտարկվում որպես բռնի սեռական ակտ, 

այլ կազմում է անձի սեռական ազատության և սեռական
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անձեռնմխելիության դեմ ոտնձգող ինքնուրույն հանցակազմ 

(ՀՀ քր. օր.֊ի 139-րդ հոդված):

Նման դիրքորոշումն արհեստական է և ինչպես երևում է 

օտարերկրյա պետությունների օրենսդրությունից բռնի սեռա

կան հարաբերությունների տարանջատումը բռնաբարության և 

սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների նպատակահարմար 

չէ ո 'չ  գործնական տեսանկյունից, ո 'չ  էլ արարքի որակման, 

առավել ևս, երբ կարող է առաջանալ անհրաժեշտություն 

արարքը համակցությամբ որակելու տեսանկյունից:

Սեռական ակտը, հարաբերությունը ոչ թե իրավաբանական, 

այլ բժշկական սահմանում է և այն պետք է հասկացվի այնպես, 

ինչպես այդ սահմանման բացատրությունն է տալիս 

սեքսոլոգիան51:

«Բռնությունը՝ որպես քրեորեն հետապնդելի արարք, 

դիտավորությամբ, անձի կամքին հակառակ կամ առանց նրա 

կամքը հաշվի առնելու կատարված ցանկացած արարք է, 

որի արդյունքում անձը զրկվել է կյանքից, կամ սահմանա

փակվել է նրա ազատությունը, կամ նրա առողջությանը վնաս է 

պատճառվել, կամ նրան պատճառվել է ֆիզիկական ցավ, 

ֆիզիկական կամ հոգեկան տառապանք:»52

Ֆիզիկական բռնությունը հանցավորի հետ սեռական կապի 

մեջ մտնելուց խուսափելու նպատակով կնոջ ցուցաբերած 

դիմադրությունը ճնշելու, հաղթահարելու, ինչպես նաև նրան 

օգնություն կանչելու հնարավորությունից զրկելու նպատակով'

5’ Н .Ф . Кузнецов. Новое уголовное право России. Особенная часть. М ., 

Зерцало, 1996, էջ 68:

52 ԱՐԴ-/0176/01/11 քրեական գործով Հ Հ  վճռաբեկ դատարանի 2012 

թվականի նոյեմբերի 1-ի որոշման 18-րդ կետ:
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տուժողի կամ այլ անձանց (օրինակ, նրա մերձավորների) 

նկատմամբ ֆիզիկական ուժ գործադրելն է' նրան ծեծելը, 

մարմնական վնասվածքներ հասցնելը և այլն:

Գործադրվող բռնությունը պետք է հանդիսանա կնոջ' առկա 

կամ սպասվելիք դիմադրությունը հաղթահարելու անհրաժեշտ 

միջոց: Բացի դրանից, բռնություն գործադրելով' հանցավորը 

պետք է սեռական հարաբերություն ունենալու անմիջական 

նպատակ հետապնդի: Եթե բռնությունը գործադրվում է այլ 

նպատակով, օրինակ, կենակցելուց հրաժարվելու համար կնոջից 

վրեժ լուծելու կամ կենակցելուց հետո դրսևորած վարքագծի 

համար, ապա բռնաբարության հանցակազմը բացակայում է:

Ֆիզիկական բռնությունը, որպես տուժողի կամքը ճնշելու 

միջոց, արտահայտվում է ցավ պատճառելով, ազատության 

սահմանափակումով, խեղդելով, տուժողին կապկպելով, նրան 

հարվածելով, ծեծելով, առողջությանը տարբեր աստիճանի վնաս 

պատճառելով:

Բռնաբարությունը կարող է կատարվել նաև ֆիզիկական 

բռնություն գործադրելու սպառնալիքով (այսպես կոչված' 

հոգեբանական սպառնալիքով): Սպառնալիքը պետք է օժտված 

լինի կոնկրետւթյամբ և լինի իրական: «Կոնկրետությունը

ենթադրում է այն հանգամանքի հստակեցում, թե ինչպիսի վնաս 

է սպառնում պատճառել հանցավորը...

Սպառնալիքն իրական է համարվում այն դեպքում, երբ 

տուժողը բավարար հիմքեր է ունենում վախենալու դրա 

իրականացումից: Այլ կերպ ասած' տուժողը պետք է կարծի, որ 

սպառնալիքի իրականացումը հնարավոր է: ...թեև սպառնալիքի 

իրական լինելը հավաստելու համար տուժողի սուբյեկտիվ 

ընկալման գնահատումը կարևոր է, սակայն արարքի որակման
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համար այն ածանցյալ նշանակություն ունի, առաջնայինն 

օբյեկտիվ իրադրության գնահատումն է: Հնարավոր են դեպքեր, 

երբ օբյեկտիվ իրադրությունը հիմք չի տալիս սպառնալիքն 

իրական գնահատելու համար, սակայն անձն իր հոգեկան 

լարված վիճակի, հոգեկան առանձնահատկությունների կամ այլ 

պատճառներով իրականությունը խեղաթյուրված է ընկալում' 

կարծելով, թե սպառնալիքն իրական է: Օբյեկտիվ իրադրության 

գնահատումը ենթադրում է, որ անհրաժեշտ է հաշվի առնել 

այնպիսի հանգամանքներ, ինչպիսիք են սպառնալիքի 

բովանդակությունը, սպառնալիք տալու եղանակը, դեպքի վայրը, 

ժամանակը, հանցավորի և տուժողի միջև հարաբերությունների 

բնույթը, հանցավորի անձը և այլն: Հետևաբար սպառնալիքի 

իրական լինելու հարցը յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում պետք է 

լուծվի' գործի բոլոր հանգամանքները, այդ թվում' տուժողի 

սուբյեկտիվ ընկալումը հաշվի առնելով:»53

Տուժողի կամքը ճնշելու միջոցով նրան բռնաբարելու 

նպատակով սպառնալիքի տակ պետք է հասկանալ վերջինիս 

այնպիսի գործողություններով կամ արտահայտություններով 

վախեցնելը, որոնք արտահայտում են տուժողի կամ այլ անձանց 

նկատմամբ անհապաղ ֆիզիկական բռնություն գործադրելու 

նպատակ:

Սպառնալիքը, ինչպես նաև ֆիզիկական բռնությունը, 

ենթադրում է դրա իրականացումը ոչ միայն բռնաբարության 

տուժողի, այլև այլ անձանց նկատմամբ (օրինակ' երեխաների, 

բարեկամների և այլն): Երեխայի պարագայում «այլ անձ» 

ասելով կարելի է հասկանալ ցանկացած անձի, անգամ

53 ԿԴ-1/0025/01/11 քրեական գործով Հ Հ  վճռաբեկ դատարանի 2012 

թվականի հունիսի 8-ի որոշման 18-րդ կետ:
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պատահական անցորդի, ում նկատմամբ բռնության կիրառելու 

դադարեցումը երեխան կարող է ընկալել որպես իր կողմից 

ակնկալվող գործողությունների անմիջական հետեվանք և 

դրանով իսկ համաձայնվի սեռական հարաբերություն ունենալ' 

անգամ անծանոթ անձին փրկելու նպատակով:

Ինչպես նշվեց, բռնաբարության ժամանակ ֆիզիկական 

բռնություն գործադրելու սպառնալիքը պետք է իրական և 

հնարավոր լինի' հանցավորի ոտնձգությունից հրաժարվելու 

դեպքում տուժողի մոտ ստեղծելով այն անհապաղ իրակա

նացնելու տպավորություն:

Քանի որ ֆիզիկական բռնության սպառնալիքը կիրառվում է 

իբրև տուժողի կամքը ճնշելու միջոց' նրան բռնաբարելու 

նպատակով, հետևաբար «  քր. օր.֊ի 138 հոդվածով նախա

տեսված պատասխանատվությունը վրա է հասնում անկախ 

նրանից, թե հանցավորն իրական հնարավորություն ունեցել է 

իրագործելու իր հնչեցրած սպառնալիքը, թե' ուղղակի նպատակ է 

հետապնդել հոգեբանական ճնշում գործադրել տուժողի 

նկատմամբ: Բավարար է այն, որ հանցավորն ահաբեկել է 

տուժողին և վերջինս համարել է սպառնալիքը իրական և 

իրագործելի:

Ա յսպ ես, ֆիզիկա կա ն և հոգեբա նա կա ն բռնությանը 

բնորոշ են հետ ևյա լ հա տ կա նիշները.

• առաջինը, այն իրականացվում է սեռական 

հարաբերություն ունենալու նպ ա տ ա կով' հա նդիսա նա լով 

տուժողի կամքը ճնշելու միջոց: Այդ պ ա տ ճա ռով այն 

կատարվում է միայն դիտավորությամբ;

• երկրորդը, բռնությունը գործադրվում է տուժողի 

հնարավոր դիմադրությունը կանխելու կամ ընթացող
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դիմադրությունը հաղթահարելու նպատակով;

• երրորդը, բռնի գործողությունները կամ սպառնալիքը 

տուժողի մոտ առաջացնում են անելանելի վիճակ: Մի շարք 

դեպքերում նա ի վիճակի չէ դիմադրություն ցույց տալ' 

գիտակցելով դրա վտանգավորությունը կամ անիմաստ լինելը: 

Սակայն դա ամենևին էլ չի նշանակում, որ տուժողը համաձայն է 

սեռական հարաբերության մեջ մտնել' դա միայն հանդիսանում է 

ինքնապաշտպանության նպատակով արված հարկադիր 

«զիջում»: Այսպիսով, բռնաբարությանը բնորոշ է

անհաղթահարելի ֆիզիկական կամ հոգեկան հարկադրանքի 

առկայությունը;

• չորրորդը, բռնությունը գործադրվում է տուժողի կամ, 

առանձին դեպքերում, նրա մերձավորի նկատմամբ:

Բռնաբարության որակման ժամանակ «բռնության գնահա

տումը պետք է արվի ոչ թե մեկ հատկանիշով, այլ դրանց 

համակցությամբ»54: Հա նցա վորի կողմից բռնություն գոր-

ծադրելու դեպքում անհրաժեշտ  է հաշվի առնել դրա իրա

կան լինելու հանգամանքը: Սպառնալիքի իրագործման

հնարավորությունը, դրա վտանգավորությունն առաջանում 

են ոտ նձգողի անձից, նրա արտաքին տվյալներից, նրա մոտ 

որևէ առարկայի առկայությունից (դանակ, ածելի, կացին), 

հանցանքին նախորդող նրա գործողություններից և այլ օբյեկտիվ 

հատկանիշներից: Բացի այդ, անպայման պետք է հաշվի առնվեն 

նաև սուբյեկտիվ հատկանիշները' գիտակցում էր արդյոք տուժողը 

սպառնալիքի իրագործման իրական հնարավորությունը: 

Օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հատկանիշների բացակայությունը

54 В.Н. Сафронов, Н.М. Свидлов. Вопросы квалификации половых 

преступлений. М ., ВШ М В Д , 1984, էջ 5:
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նշանակում է, որ սպառնալինքն իրական չէր: Նմա ն դեպ քում 

բռնա բա րութ յա ն հա նցա կա զմը բա ցա կա յում է:

Բռնաբարություն չի համարվի նաև, այսպես կոչված, 

հրապուրանքը' տարաբնույթ խաբեբայական գործողություն

ներով կնոջը սեռական հարաբերությանը հակելը, նրան 

գայթակղելը և նմանատիպ այլ գործողությունները: Այս դեպքերը 

հատուկ ուշադրության պետք է արժանանան, եթե դա 

իրականացվել է երեխայի նկատմամբ' հաշվի առնելով նրա 

գիտակցական մակարդակն ու զարգացվածության աստիճանը, 

ինչն անդրադառնում է ընկալման և վարքի վրա:

2013թ.֊ի դեկտեմբերի 21-ից օրինական ուժի մեջ մտած 

օրենսդրական փոփոխությունների համաձայն' Հ Հ  քր. օր.֊ի 138- 

րդ հոդվածի 4-րդ մասում ներառվել է անօգնական վիճակի 

սահմանումը, որի համաձայն' Հ Հ  քր. օր.֊ի 138-րդ և 139-րդ 

հոդվածների իմաստով անօգնական վիճակում գտնվող է 

համարվում այն անձը, որը որոշակի հանգամանքների ուժով 

մշտապես կամ ժամանակավորապես զրկված է եղել հանցա

վորին դիմադրություն ցույց տալու կամ իր նկատմամբ կատար

վող արարքի բնույթը գիտակցելու կամ հասկանալու հնարավո

րությունից, ինչպես նաև 12 տարին չլրացած անձը:

Այս փոփոխությամբ օրենսդրորեն ամրագրվել է, որ 12 

տարեկանը չլրացած անձանց հետ սեռական հարաբերություն 

ունենալն այսուհետ համարվելու է որպես բռնի սեռական 

հարաբերություն և անօգնական վիճակի հաստատումը դատա- 

հոգեբանական փորձաքննությամբ հիմնավորելու անհրաժեշ

տությունը հետայսու բացակայում է:

Տարբեր պետություններում սեռական հարաբերության 

անօրինական լինելու տարիքը, որը թույլ է տալիս արարքը
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որակել որպես բռնի հանցագործություն տարբեր է: Օրինակ' 

Ավստրալիայում, Իտալիայում, Նորվեգիայում -  10 տարեկանն է, 

կուքսեմբուրգում, ԱՄՆ որոշ նահանգներում -  11 տարեկանը, 

ՌԴ-ում, Արգենտինայում, Վենեսուելայում, Դանիայում, 

Իսպանիսւյում - 12 տարեկանը, Մեծ Բրիտանիայում և Կիպրո- 

սում -  13 տարեկանը, իսկ Բրազիլիայում 14 տարեկանը:55

Տուժողը համարվում է ֆիզիկապես անօգնական վիճակում 

գտնվող, երբ գիտակցում է իր հետ տեղի ունեցող 

գործողությունների սեքսուալ բնույթը և ցանկանում է հետ մղել 

դրանք, բայց ի վիճակի չի լինում դիմադրել հանցավորին' իր 

ֆիզիկական թերությունների (կուրության, վերջույթների 

բացակայության, ֆիզիկական այլ արատների և այլն) կամ 

հիվանդության հետևանքով խիստ հյուծված լինելու, բարձր 

ջերմություն ունենալու և նման այլ պատճառներով:

Տուժողը համարվում է ֆիզիկապես անօգնական վիճակում 

գտնվող նաև, երբ հանցավորի գործողությունների բնույթն ու 

նշանակությունը չգիտակցելու կամ չզգալու հետևանքով չի 

գիտակցում դիմադրելու անհրաժեշտությունն ու հետևապես 

զրկված է լինում նաև պաշտպանական գործողությունների 

դիմելու կարողությունից: Նման անօգնականությունը կարող է 

պայմանավորված լինել, օրինակ, տուժողի մանկւսհւսսակու- 

թյամբ (ՀՀ գործող օրենսդրության համաձայն տուժողի մինչև 12 

տարեկանը լրացած լինելը), հոգեկան հիվանդությամբ կամ 

անգիտակից վիճակով: Վերջինս կարող է առաջանալ ամենա

55 О.С. Капинус, В.Н. Додонов. Незаконные половое сношение и иные 

действия сексуального характера с несовершеннолетними// Современное 

уголовное право в России и за рубежом: некоторые проблемы

ответственности: сборник статей. М ., Буквовед, 2008 , էջ 203:
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տարբեր պատճառներով (ալկոհոլային կամ թմրանյութային ծանր 

հարբածության, հոգեներգործուն նյութերի կամ քնաբեր 

դեղամիջոների օգտագործման և այլն): Նշվա ծ հանգամանքները 

պետք է լինեն այնքան ազդեցիկ, որ դրանց հետևանքով տուժողը 

զրկվի տեղի ունեցող գործողությունների իմաստն ու 

նշանակությունը հասկանալու և հանցավորին դիմադրություն 

ցույց տալու կարողություններից:56

Բռնաբարությունը տուժողի անօգնական վիճակի օգտա- 

գործմամբ կատարված որակելու համար նշանակություն չունի’ 

տուժողին նման վիճակի հասցրել է ինքը' հանցավորը, թե նա 

արդեն իսկ անօգնական վիճակում է գտնվել, և հանցավորն 

օգտվել է նրա անօգնական վիճակից' վերջինիս հետ սեռական 

հարաբերություն ունենալու նպատակով:

Ինչպես նշել ենք, տուժողի անօգնական վիճակը կա րող է 

առաջանալ ֆիզիկական կամ հոգեկան պատճառներով: 

Օրինակ' անօգնական վիճակն առկա է, երբ սեռական հարա

բերության ժամանակ վիրահատությունից հետո հյուծված կինը 

բարձր ջերմություն ունի: Նման դեպքերում կինը, թեկուզև 

գիտակցում է հանցավորի կողմից իր նկատմամբ կատարվող 

գործողությունների բնույթը, սակայն զրկված է անհրաժեշտ 

դիմադրություն ցույց տալու ֆիզիկական հնարավորությունից: 

Հոգեկան հիվանդությունը լինում է քրոնիկ կամ 

ժամանակավոր, արտահայտվում է տկարամտությամբ կամ 

հոգեկան խանգարման այլ վիճակով: Քրոնիկ հոգեկան

խանգարման վիճակներից է' էպիլեպսիան, շիզոֆրենիան, 

մանիակալ-դեպրեսիվ պսիխոզը, նախկինում տարած սիֆիլիսի

56 Հ Հ  քրեական իրավունք: Հատ ուկ մաս/ Գ. Ղազինյանի խմբագրությամբ, 

Երևան, Ե Պ Հ  հրատարակչություն, 2009 , էջեր 286-287:
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արդյունքում առաջացած գանգուղեղային բարդությունը (IV 

աստիճանի սիֆիլիս): Նման հիվանդությունների համար բնու

թագրական է երկարատև ընթացք և հիվանդագին երևույթների

աճ:

ժա մա նա կա վոր հոգեկան խանգարման վիճակներից է' 

հակագդական վիճակը, պաթոլոգիկ հարբեցումը, պաթոլոգիկ 

աֆեկտը, ալկոհոլային պսիխոզները:

Տկարամտության շարքին են դասվում' օլիգոֆրենիան 

(առավել թեթև ձևը' դեբիլություն, միջին թեթևության ձև' 

իմբեցիլություն և ամենածանր ձևը' ապուշություն), ծերունական 

տկարամտությունը, գլխուղեղի վարակիչ ախտահարման 

արդյունքում առաջացած տկարամտությունը:

Հիվա նդա գին հոգեկան խանգարման վիճա կներից է 

վարքի խանգարումները, հակումները, ի թիվս այլոց' 

սեռական:

Հա րկ ենք համարում ընդգծել, որ Հ Հ  քր. օր.֊ի 138-րդ 

հոդվածը քրեական պատասխանատվություն է նախատեսում 

սեռական հարաբերության համար ոչ թե հոգեկան հիվանդի հետ 

ընդհանրապես, այլ միայն այն դեպքում, երբ տուժողը չի 

գիտակցում իր հետ կատարվածի բնույթը կամ զրկված է 

հանցավորին դիմադրություն ցույց տալու հնարավորությունից: 

Նման դեպքերում տուժողի համաձայնությունն իրավաբանական 

նշանակություն չունի և չի բացառում հանցավորի քրեական 

պատասխանատվության առաջացումը: Եթե հանցավորը չի

իմացել տուժողի հիվանդության/ հոգեկան խանգարման մասին 

և բռնություն չի գործադրել, ապա նրա գործողությունները չեն 

կարող որակվել Հ Հ  քր. օր.֊ի 138-րդ հոդվածով:
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Հնա րա վոր  են դեպ քեր, երբ երկչոտ , ա նփ որձ 

ա ղջիկները հա նցա վորի վճռական գործողություններին չեն 

կարողանում դիմադրություն ցույց տալ, գտ նվելով հոգեկան 

ընդարմացման մեջ, և հնազանդվում են նրան: Նման

դեպքերում, հաշվի առնելով հոգեբանական փ որձա 

քննության եզրակացությունը, տուժողի վիճակը կա րող է 

համարվել անօգնական:

Անօգնականությունը' որպես անգիտակցական վիճակի 

արդյունք, առկա է նաև խորը քնած ժամանակ (ալկոհոլային կամ 

դեղորայքային թունավորման ազդեցության արդյունքում), 

ուշագնացության, հիպնոտիկ վիճակի, վնասվածքից 

առաջացած շոկային վիճակի ժամանակ: Որակման ընթաց

քում չափազանց կարևորվում է այն հանգամանքը, որ վերը 

նշված օրինակներում տուժողը չի գիտակցում իր հետ տեղի 

ունեցող սեքսուալ գործողությունների նշանակությունը կամ 

բնույթը: Այսպես, անօգնական վիճակ կարող է համարվել նաև 

տուժողի մոտ ծանր աստիճանի հարբածությունը: Նման 

դեպքերում պետք է առաջնորդվել այն նախապայմանով, որ 

անօգնական վիճակ կարելի է համարել հարբածության միայն 

այնպիսի աստիճանը, որը փաստորեն զբկել է տուժուփն իր հետ 

տեղի ունեցող սեքսուալ գործողությունների բնույթը գիտակ

ցելու կամ հանցավորին դիմադրություն ցույց տալու հնարավո

րությունից57: Նշվա ծ մոտեցումը կիրառելի էր նաև Հա յա ստա

նում, ինչը հետագայում ամրագրվեց օրենքով:

Հ Հ  քր. օր.-ի 138-րդ հոդվածում բռնաբարության եղանակ

ները սպառիչ են թվարկված, հետևաբար այլ եղանակներով

57 Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РФ  за 1961-1993гг. М., 

Юридическая литература, 1994, էջ 311:
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(ամուսնանալու կեղծ խոստում տալը, գույքը ոչնչացնելու 

սպառնալիքը, կախյալ վիճակի օգտագործումը) սեռական 

հարաբերությունը բռնաբարության հանցակազմ չի առաջաց

նում: Կախյալ վիճակի առկայության դեպքում պետք է քննարկել 

արարքը «  քր. օր.֊ի 140-րդ հոդվածով որակելու հարցը, իսկ 

եթե այն կրել է պարբերական բնույթ, ապա Հ Հ  քր. օր.֊ի 132.2-րդ 

հոդվածով որակելու հարցը:

Բռնաբարության հանցակազմը ձևական է: Հանցանքն

ավարտված է համարվում սեռական հարաբերությունը սկսելու 

պահից' անկախ սեռական ակտի ֆիզիոլոգիական ավարտից: 

Եթե սեռական հարաբերությունը չի սկսվում հանցավորի կամքից 

անկախ հանգամանքներով, արարքը որակվում է որպես 

բռնաբարության նախապատրաստություն (օրինակ, թմրեցնող 

նյութեր կամ քնաբեր դեղամիջոցներ ձեռք բերելը) կամ 

հանցափորձ (օրինակ, եթե կնոջ կամքին հակառակ նրա հետ 

սեռական հարաբերություն ունենալու նպատալով հանցավորը 

բռնություն կամ դրա սպառնալիք է գործադրում, բայց իրենից 

անկախ հանգամանքներով չի կարողանում սկսել սեռական 

ակտը):

Բռնաբարության սուբյեկտը հատուկ է' 14 տարին լրացած 

միայն արական սեռի մեղսունակ ներկայացուցիչը, բացառու

թյամբ Հ Հ  քր. օր.֊ի 138-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով 

նախատեսված հանցագործության, որի դեպքում սուբյեկտն ի 

թիվս վերը նշված հատկանիշների պետք է լինի հայր կամ 

մանկավարժ կամ ուսումնական կամ բուժական կամ դաս

տիարակչական հաստատության աշխատակից կամ այլ անձ, ում 

վրա դրված է նրա դաստիարակության կամ խնամքի 

պարտականություն:
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Հանցագործության սուբյեկտիվ կողմը բնութագրվում է միայն 

ուղղակի դիտավորությամբ:

Ծանրացնող հանգամանքներում կատարված բռնաբարու

թյուն է համարվում բռնաբարությունը, որը'

1) կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից,

2) կատարվել է տուժողի կամ այլ անձի նկատմամբ առանձին 

դաժանությամբ,

3) կատարվել է անչափահասի նկատմամբ,

4) անզգուշությամբ առաջացրել է տուժողի մահ կամ այլ ծանր 

հետևանքներ'

6) կատարվել է ակնհայտ հղի կնոջ նկատմամբ,

7) կատարվել է զենքի կամ որպես զենք օգտագործվող այլ 

առարկայի գործադրմամբ կամ դա գործադրելու սպառնա

լիքով,

8) կատարվել է ուղղիչ հիմնարկում պատիժը կրող անձի 

նկատմամբ, կալանավորվածներին պահելու վայրում կամ 

ձերբակալվածներին պահելու վայրում պահվող անձի 

նկատմամբ, կարգապահական գումարտակում պահվող 

անձի նկատմամբ, զորամասում զինծառայողի նկատմամբ, 

բուժհաստատությունում բուժվող կամ հետազոտվող անձի 

նկատմամբ կամ օրենքով սահմանված դեպքերում և 

կարգով այլ կերպ ազատությունից զրկված անձի 

նկատմամբ համապատասխան հաստատության 

աշխատակցի կողմից:

Իսկ բռնաբարության առանձնապես ծանրացնող հանգա

մանքներ են հանդիսանում հոդվածի առաջին կամ երկրորդ 

մասով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են'
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1) տասնութ տարին չլրացած անձի նկատմամբ ծնողի կամ 

մանկավարժի կամ ուսումնական կամ բուժական կամ 

դաստիարակչական հաստատության աշխատակցի կամ այլ 

անձի կողմից, որի վրա դրված է նրա դաստիարակության 

կամ խնամքի պարտականություն,

2) տասնչորս տարին չլրացած անձի նկատմամբ:

Ինչպես երևում է «  քր. օր.֊ի 138-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ 

մասերի բովանդակությունից սույն ձեռնարկի իմաստով 

հետաքրքրություն են ներկայացնում 2-րդ մասի 3-րդ կետը և 3-րդ 

մասի 1-ին և 2-րդ կետերը:

«  քր. օր.-ի 138-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետի իմաս

տով անչափահաս ասելով հասկանում ենք 14-18 տարեկան 

իգական սեռի ներկայացուցիչ, ում նկատմամբ իրականացվել է 

բռնաբարությունը: Ընդ որում, հաշվի առնելով Հ Հ  քր. օր.֊ի 29-րդ 

հոդվածի 5-րդ մասը, որի համաձայն' դիտավորյալ 

հանցագործության ծանրացնող հանգամանքների համար անձը 

ենթակա է քրեական պատասխանատվության, եթե նա 

գիտակցել է այդ հանգամանքները, պետք է փաստել, որ տուժողի 

անչափահաս լինելը պետք է գիտակցվի հանցագործի կողմից, 

այսինքն' հանցավորը մինչև հանցագործություն կատարելը պետք 

է հաստատապես իմանա տուժողի' անչափահաս լինելու 

հանգամանքը:

Պրակտիկայում բավականին դժվարություններ են 

առաջանում չափահաս տղամարդու և անչափահաս աղջկա 

«կամավոր» սեռական հարաբերության իրավաբանական 

գնահատական տալու հարցում:

Անչափահաս աղջկա բռնաբարության համար բնութա

գրական է ոչ այնքան սեռական, այլև սոցիալական և ընդ-
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հանուր հասունության բացակայությունը: Նման դեպքում

անօգնական վիճակը որոշվում է հենց սեռական հարաբե

րության նշանակությունը չգիտակցելով' չհասկանալով դրա 

հետևանքները:

Սակայն, ինչպես երևում է պրակտիկայում, աղջկա անչա

փահաս լինելը' սեռական հարաբության մեջ մտնելու աղջկա 

համաձայնությամբ պայմանավորված, նրա անօգնական վի

ճակն օգտագործելն ինքնին չի կարող նրա հետ սեռական 

հարաբերությունը բռնաբարություն որակելու համար հիմք 

հանդիսանալ: Այսինքն' տարիքը (14-18 տարեկան լինելը) միակ 

չափանիշ հանդիսանալ չի կարող: Հայտնի են դեպքեր, երբ 

սեռական հասունությանը չհասած 13-14 տարեկան աղջկա հետ 

սեռական ակտը բռնաբարություն չի համարվել, իսկ սեռական 

հասունության հասած' 15 տարեկան աղջկա հետ սեռական 

հարաբերություն ունենալը որակվել է որպես բռնաբարություն: 

Անօգնական վիճակի վերաբերյա լ հիմնավորումների համար 

հիմք են հա նդիսա ցել ոչ թե տարիքը և սեռական

հասունությունը, այլ սեռական կյանքի մասին 

տեղեկացվածությունը, որը պայմանավորված է աղջկա 

հոգեկան զարգացման և նրա դաստիարակության

առանձնահատկություններով: Սակայն, եթե աղջիկը տեղյակ է 

եղել սեռական կյանքի, դրա բնույթի, նշանակության և

հետևանքների մասին, ապա նման պարագայում արարքը' Հ Հ  

քր. օր.֊ի 138-րդ հոդվածով չի որակվել:

Հատուկ ուշադրության են արժանի 16 տարին լրացած

աղջկա հետ սեռական հարաբերության դեպքերի քննությունը, 

քանի որ նշված տարիքից անձը ձեռք է բերում սեռական 

ազատություն և ինքնուրույն կարող է որոշել իր
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զուգընկերներին, հետևաբար բռնության կամ դրա սպառ

նալիքի առկայությունը կամ տարիքով չպայմանավորված' 

անօգնական վիճակի առկայությունը' որպես բռնաբարության 

կատարման եղանակ այս դեպքերում պարտադիր է:

«  քր. օր.֊ի 138-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետում 

ամրագրվում է հետևյալ ծանրացնող հանգամանքը' տասնութ 

տարին չլրացած անձի նկատմամբ ծնողի կամ մանկավարժի կամ 

ուսումնական կամ բուժական կամ դաստիարակչական 

հաստատության աշխատակցի կամ այլ անձի կողմից, որի վրա 

դրված է նրա դաստիարակության կամ խնամքի պարտակա

նություն, որի դեպքում հստակեցվում է ոչ միայն տուժողի տա

րիքը, այլ նաև հանցագործության հատուկ սուբյեկտ լինելը: 

Դրանք են'

• ծնողը,

• մանկավարժը,

• ուսումնական կամ բուժական կամ դաստիարակչական 

հաստատության աշխատակիցը,

• այլ անձինք, ում վրա դրված է տասնութ տարին չլրացած 

անձի դաստիարակության կամ խնամքի

պարտականությունը:

Այս ծանրացնող հանգամանքի անհրաժեշտությունը պայ

մանավորված է դատական պրակտիկայով, որի շրջանակներում 

մասնավորապես' մանկավարժների կողմից իրականացվել էին 

բռնաբարություններ, սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ 

կամ անառակաբարո գործողություններ իրենց աշակերտների 

նկատմամբ:

Քննարկվող կետում թվարկված են այն անձինք, ովքեր 

օրենսդրությամբ պարտավոր են խնամել և դաստիարակել
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երեխաներին (ծնող, այլ անձինք, ում վրա դրված է տասնութ 

տարին չլրացած անձի դաստիարակության կամ խնամքի 

պարտականությունը) կամ երեխաների խնամքի և դաստիա

րակության հարցում ունեն կարևոր դերակատարում (մանկա

վարժ և ուսումնական կամ բուժական կամ դաստիարակչական 

հաստատության աշխատակից):

Փաստացի այս կետում ներկայացված է «  քր. օր.֊ի 138-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով, ինչպես նաև Հ Հ  քր. օր.֊ի 138- 

րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված արարքները' 

միայն հատուկ կատեգորիայի անձանց կողմից կատարելու 

դեպքում:

Այսինքն, եթե 14-18 տարեկան աղջկա բռնաբարություն 

կատարել է ծնող կամ մանկավարժ կամ ուսումնական կամ 

բուժական կամ դաստիարակչական հաստատության աշխա

տակից կամ արական սեռի այլ անձ, ում վրա դրված է նրա 

դաստիարակության կամ խնամքի պարտականություն, ապա 

արարքը որակվում է միայն Հ Հ  քր. օր.֊ի 138-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասի 1-ին կետով, քանի որ լրացուցիչ որակում Հ Հ  քր. օր.֊ի 138- 

րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով չի պահանջվում: Բայց եթե 

բռնաբարությունն իրականացվում է մինչև 14 տարեկան աղջկա 

նկատմամբ ծնողի կամ մանկավարժի կամ ուսումնական կամ 

բուժական կամ դաստիարակչական հաստատության 

աշխատակցի կամ արական սեռի այլ անձի կողմից, ում վրա 

դրված է նրա դաստիարակության կամ խնամքի պարտակա

նություն, ապա արարքը որակվում է Հ Հ  քր. օր.֊ի 138-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով:

Հ Հ  քր. օր.֊ի 138-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետի 

համաձայն' մանկահասակ է համարվում 14 տարին չլրացած

58



ցանկացած անձ: Ընդ որում, այս կետով արարքը որակելիս 

պետք է հիշել, որ եթե 12 տարին չլրացած անձանց դեպքում 

նրանց անօգնական լինելու հանգամանքն այլևս չի վիճարկվում 

(օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում), և նրանց հետ 

սեռական հարաբերությունը միանշանակ որակվում է որպես 

բռնաբարություն, ապա 12-14 տարեկանների դեպքում պետք է 

նշանակվի դատահոգեբանական փորձաքննություն' նրանց 

անօգնական վիճակը պարգելու, և դրանից հետո կքննարկվի 

արարքը բռնաբարություն որակելու/ չորակելու հարցը, 

բացառությամբ այն դեպքերի, երբ բռնաբարությունը կատարվել 

բռնությամբ կամ դրա սպառնալիքով:

Ուսումնասիրելով բռնաբարության քրեաիրավական բնու

թագիրը' առանձնակի ուշադրության է արժանանում բռնաբա

րության փորձը, որն ընդունված է համարել իբրև տուժողի 

կամքին հակառակ նրա հետ սեռական հարաբերություն ունե

նալու նպատակով կիրառված բռնությունը կամ դա գործադրելու 

սպառնալիքը (օրինակ, բռնաբարելու նպատակով տուժողին 

մերկացնելը, հարվածներ հասցնելը, ծեծելը և այլն): 

Բռնաբարության փորձի փաստերը գնահատելիս' քննիչները 

պետք է պարգեն, թե արդյոք հանցավորի գործողություններն 

ուղղված են եղել սեռական հարաբերություն ունենալուն և 

արդյոք նրա կողմից գործադրված բռնությունը նպատակին 

հասնելու միջոց է հանդիսացել, թե' ոչ: Միայն այն դեպքում, երբ 

առկա են ապացույցներ հանցավորի գործողությունների 

վերաբերյալ, որոնք ավարտին չեն հասցվել հանցավորից 

անկախ հանգամանքներով (տուժողի դիմադրությունը, 

կողմնակի անձանց միջամտելը, կենդանիների հարձակումը,
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ֆիզիոլոգիական անկարողությունը և այլն), կարելի է նման 

գործողությունը որակել որպես բռնաբարության փորձ:

Բռնաբարության փորձն անհրաժեշտ է սահմանազատել 

նա և այլ հանցավոր ոտնձգություններից, որոնք ազդում են 

կնոջ պատվի, արժանապատվության և ֆիզիկական 

անձեռնմխելիության վրա (խուլիգանություն, առողջությանը 

տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ պատճառել, 

սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ և այլն):

Նախնական սեքսուալ գործողությունները նույնպես կարող են 

որակվել որպես բռնաբարության փորձ, եթե պարզվի, որ դրանք 

ընդամենը սեռական հարաբերությանը նախորդող 

գործողություններ են եղել, որը հանցավորը չի կարողացել սկսել: 

Չնայած դրան, քրեական իրավունքում գոյություն ունի 

հանցագործությունից կամովին հրաժարվելու հասկացությունը: 

Այդ դեպքում բռնաբարությունից կամովին հրաժարվելը կունենա 

իր ուրույն առանձնահատկությունները: Հ Հ  քր. օր.֊ի 36-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի համաձայն' հանցագործությունից կամովին 

հրաժարում է համարվում անձի կողմից հանցագործության 

նախապատրաստությունը կամ հանցափորձը կամ 

անմիջականորեն հանցանք կատարելուն ուղղված գործողու

թյունը (անգործությունը) դադարեցնելը, եթե անձը գիտակցել է 

հանցագործությունն ավարտին հասցնելու հնարավորությունը: 

Քրեական պատասխանատվությունը վրա է հասնում միայն 

այն դեպքում, երբ կամովին հրաժարվելուն նախորդող գործո

ղություններն այլ հանցագործության հատկանիշներ են պա

րունակում (օրինակ, առողջությանը վնաս պատճառելը, ծեծը, 

անառակաբարո գործողությունները, խուլիգանությունը և այլն): 

Հետևաբար բռնաբարությունից կամովին հրաժարվելը բացառում
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է բռնաբարության փորձի համար նախատեսված պատաս

խանատվությունը, բայց չի բացառում այլ հոդվածով պատաս

խանատվության ենթարկելը: Օրինակ, երեխայի պարագայում' «  

քր. օր.֊ի 142-րդ հոդվածով:

«  քր. օր.֊ի 36-րդ  հոդվածի կիրառման համար մի շարք 

նախապայմաններ են անհրաժեշտ: Առաջինը' հանցագոր

ծությունը կատարելու իրական հնարավորություն և օբյեկտիվ 

խոչընդոտների բացակայություն' նախքան դրա ավարտը: 

Երկրորդը' անձը պետք է գիտակցի նման հանգամանքները, 

սակայն դադարեցնի արդեն իսկ սկսված հանցագործությունը' 

չավարտելով այն: Երրորդը' անձը պետք է վերջնականապես 

հրաժարվի բռնաբարությունն ավարտին հասցնելու մտքից, 

այլ ոչ թե ժամանակավորապես դադարեցնի իր 

գործողությունները' առավել հարմար պահ սպասելու 

նպատակով: Չորրորդը, հրաժարումը պետք է բացարձակ լինի և 

անձը, բռնաբարությունն ավարտին հասցնելուց հրաժարվելով 

չպետք է որևէ պայման ներկայացնի' իբրև բռնաբարության 

«այլընտրանք» (օրինակ' անչափահաս տուժողի փոխարեն նրա 

չափահաս քրոջ հետ սեռական հարաբերություն ունենալը):

Պայմաններից որևէ մեկի բացակայությունը, հանցավորի 

հրաժարվելը դարձնում է ոչ թե կամովին, այլ հարկադիր, որը չի 

բացառում քրեական պատասխանատվությունը: Օրինա կ'

հա նցա վորը բռնաբարությունը չի իրականացնում' 

չկա րողա նա լով հա ղթա հա րել տուժողի դիմադրությունը:

Եթե սեռա կան հարաբերությունը սկսվել է բռնաբարու

թյունից կամովին հրաժարվելու մասին խոսելն ավելորդ է:

Հրաժարման շարժառիթը հրաժարումը կամովին ճանաչելու 

վրա որևէ ազդեցություն չունի: Դատաքննչական պրակտիկայի
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ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ անձի հրաժարման 

դրդապատճառները նույնպես կարող են տարբեր լինել: 

Դրանցից են'

• քրեական պատասխանատվությունից խուսափելն ու 

պատժից վախենալը, որի առաջացումը հնարավոր է 

տուժողի' իրավապահ մարմիններին դիմելու դեպքում,

• հանցանքը կանխելու նպ ա տ ա կով հանցանքի վայրում 

երրորդ անձանց հավանական հայտնվելը,

• գղշալը,

• կարեկցանքը կամ խղճահարությունը,

• զզվանքը և նմանատիպ այլ զգացողությունները,

• վեներական հիվանդություններով և այլ սեռավարակներով 

վարակվելու վախը և այլն:

Անկախ շա րժա ռիթից ' հրաժարումը կհամարվի կամովին, 

եթե անձը դա դա րեցրել է հանցանքի կատարումը' ունենալով 

այն ավարտին հասցնելու իրական հնարավորություն:

Սեքսոււսլ բնույթի բռնի գործողություններ

ՀՀ քր. օր.-ի 139-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն քրեորեն 

պատժելի է սեքսոււսլ բնույթի, այդ թվում' համասեռական 

գործողությունները տուժողի կամքին հակառակ, վերջինիս կամ 

այլ անձի նկատմամբ բռնություն գործադրելով կամ դա 

գործադրելու սպառնալիքով կամ տուժողի անօգնական վիճակն 

օգտագործելով:

Ի տարբերություն բռնաբարության, սեքսոււսլ բնույթի բռնի 

գործողությունների տուժող կարող է լինել ցանկացած սեռի 

ներկայացուցիչ:
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Քննարկվող հանցագործության եղանակները նույնանում են 

բռնաբարության եղանակների հետ: Այս հանցագործության և 

բռնաբարության տարբերությունն օբյեկտիվ կողմի մյուս դրսե- 

վորման մեջ է' բռնաբարության դեպքում առկա է լինում բնական 

սեռական հարաբերություն (հեշտոցային սեռական 

հարաբերություն), իսկ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություն

ների դեպքում' համասեռություն կամ սեքսուալ բնույթի այլ 

գործողություններ (հետանցքային կամ բերանային սեռական 

հարաբերություն - coitus per anus, coitus per os), սեռական 

հարաբերության նմանեցումը, կնոջ կողմից տղամարդու 

նկատմամբ բռնի ցանկացած սեռական հարաբերություն և այլն): 

Համասեռությունը սեռական վարքագծի ձև  է, որը դրսևորվում 

է միևնույն սեռի ներկայսւցուցչի նկատմամբ սեռական հակումներ 

ունենալով: Համասեռության դրսևորման ձևերն են

արվամոլությունը58 (տղամարդու սեռական հարաբերությունը 

տղամարդու հետ) և լեսբիությունը59 (կնոջ սեռական 

հարաբերությունը կնոջ հետ):

Սեքսուալ բնույթի այլ գործողություններ են համարվում 

տղամարդու կողմից կնոջ կամ մեկ այլ տղամարդու (բացի 

արվամոլությունից), ինչպես նաև կնոջ կողմից տղամարդու

58 Արվամոլության տակ հասկանում ենք տղամարդու սեռական 

հարաբերությունն այլ տղամարդու հետ' սեռական անդամը հետանցքը 

մտցնելու միջոցով (համասեռական անալ հարաբերություն): Տղամարդկանց 

միջև այլ եղանակով սեռական հարաբերություններն իրականացնելը 

համասեռություն չեն համարվում, այլ դիտվում են որպես սեքսուալ բնույթի 

այլ գործողություններ:

59 Աեսբիության տակ հասկանում ենք կանանց համասեռությունը, որի 

ժամանակ սեռական պահանջմունքները բավարարվում են սեռական 

օրգանները միմիանց հպման կամ այլ միջոցով (սաֆիզմ, սապֆիզմ, 

տրիբադիա և այլն):
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նկատմամբ կատարվող սեքսուալ բնույթի ցանկացած բռնի 

գործողություն, որի միջոցով հանցավորն իր սեռական կրքին 

հագուրդ է տալիս խաթարված ձևով:60

Սեքսուալ բնույթի գործողությունների տեսակները պարբե

րաբար «համալրվում են» նորանոր ձևերով, քանի որ դրանք 

«երևակայության և ֆանտազիայի զարգացման» արդյունք են 

հանդիսանում այն մարդկանց համար, ովքեր իրենց սեռական 

պահանջմունքները բավարարելու նպատակով կիրառում են 

արտահեշտոցային սեռական հարաբերության նոր ձևեր:

Որոշ հեղինակներ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների 

շարքին են դասում միջկոնքային սեռական հարաբերությունը, 

օտար մարմինների ներմուծումը հեշտոց, զոհի ներկայությամբ 

ինքնաբավարարվելը' հարկադրելով ունկնդրել այդ ընթացքը, 

ձեռնաշարժության հարկադրելը:61

Արվամոլության օբյեկտիվ կողմ է հանդիսանում տղամարդու 

սեռական պահանջմունքների բռնի բավարարումն այլ 

տղամարդու հետ coitus per anum եղանակով: Ֆիզիկական 

բռնության, տուժողի կամ այլ անձանց նկատմամբ դրա 

կատարման սպառնալիքի և տուժողի անօգնական վիճակն 

օգտագործելու բնույթը և բովանդակությունը նույնն են, ինչ 

բռնաբարության հանցակազմում:

Կանանց համասեռությունը լիսբիությունը սապֆիզմ անվանելն 

առաջացել է հին հունական բանաստեղծուհի Սապֆոյի անունից

60 Սեքսուալ բռնի գործողությունների ցանկը սպառիչ չէ և որոշվում է հաշվի 

առնելով սեռական կիրքը բավարարելու եղանակներն ու միջոցները:

61 Л.В. Готчина, Л.В. Логинова. Уголовно-правовая характеристика 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетних. М ., Ю рлитинформ, 2015, էջ 98:
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(իբրև թե նման հակումներ ունեցող), ով ապրել է Աեսբոս կղզում: 

Աեսբիության ձևերից մեկն է տրիբադիան (հունարենից tribo' 

շփում, հպում), ինչի ժամանակ սեռական բավարարվածություն է 

լինում զուգընկերուհու մարմնի տարբեր մասերին սեռական 

անդամներով հպվելու միջոցով62:

Գրականության մեջ իրավացիորեն նշված է լեսբիության 

համար քրեական պատասխանատվության ենթարկելու բար

դության մասին, քանի որ ոչ քր. օր.֊ում, ոչ էլ բացատրական 

բառարաններում սահմանված չի համասեռության այս տեսակի 

քրեական հասկացությունը' իր հատկանիշներով: Տեսության մեջ 

այն ունի տարաբնույթ մեկնաբանություն:

Յու. Տրունեցկու և Ի. Ուվարովւսյի կարծիքով բռնությամբ 

կատարված լեսբիության համար քրեական պատասխանատ

վությունն ընդհանրապես հնարավոր չէ, քանի որ համասեռա- 

կան քնքշանը փոխադարձ սեռական ցանկություն է ենթադրում: 

Հնարավոր է համաձայնել այն դիրքորոշման հետ, որ նման 

տեսակի բռնի լեսբիությունը դժվար է պատկերացնել, սակայն 

օրինակ, տրիբադիայի տեսքով բռնի լեսբիությունը միանգամայն 

հնարավոր է:63

Խ Ս Հ Մ  ժամանակաշրջանում նման գործողությունների 

համար (բռնի սեռական պահանջմունքների բավարարումը 

այլասերված տեսքով) քրեական պատասխանատվություն էր 

նախատեսվում միայն Ուկրայինւսյի (118-րդ հոդված),

62 Г.А. Кокурин, В .Н . Долинин . Половые извращ ения и их 

классиф икация. Екатеринбург, 1996 , էջ 15:

63 Մանրամասն տես' Ю .М. Антонян, А.А. Ткаченко. Сексуальные 

преступления: Научно-популярное исследование, М ., 1993, էջեր 165-240; 

Ю .М . Антонян, Е.Г. Самовичев. Неблагоприятные условия формирования 

личности в детстве, М ., 1983, էջեր 25-44:
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էստոնիայի (115-րդ հոդված), Մոլդավիայի (103.1-րդ հոդված) և 

Հայաստանի (112.1-րդ հոդված) ՍՄՀ-երի քր. օր.-երում: Մնացած 

բոլոր միութենական հանրապետություններում նման 

գործողությունները որակելիս կիրառվում էր թաքնված անալոգիա 

(օրինակ’ П-ՍՖՍՀ-ում ' քր. օր.֊ի 117-րդ հոդվա ծով’ որպես 

բռնաբարություն, Աատվիայում' քր. օր.֊ի 204-րդ  հոդվածով' 

խուլիգանություն):

Մեր կարծիքով, տղամարկանց և կանանց համասեռության 

հարցը մանրակրկտորեն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ է 

անդրադառնալ մի շարք հոգեբանական առանձնահատկու

թյուններին:

Համասեռական հակումներով տղամարդկանց և կանանց 5% 

պաթոլոգիկ հակումներն ուղղված են երեխաներին (պեդոֆիլիա, 

մանկամոլություն), 45%' դեռահասներին (էֆեբոֆիլիա, 

պատանեամոլություն), 45%' չափահասներին (անդրոֆիլիա) և 5%' 

ծերերին (հերոնտոֆիլիա, ծերունամոլություն): Համասեռական 

հարաբերություններում (անկախ սեռից) ուշագրավ է սեռական 

ակտիվության էրոտիկ ձևերի գերակշռությունը' փոխադարձ 

մաստուրբացիան' 40%; օռալ-գենիտալ շփումներ (երկու սեռերի 

մոտ էլ փոխադարձ - «69»; տղամարդկանց մոտ' իռռումացիա, 

մինետ, պենիլինկցիա, ֆելացիա, կանանց մոտ' կունիլինգուս, 

լամբիտուս) - 40%; ինտրաֆեմորալ հարաբերություն - 12%; 

տղամարդկանց համասեռություն (coitis per anum; նույնը տղա- 

երեխաների հետ' պեդերաստիա) տղամարդկանց մոտ սեռական 

ակտի նմանակում ձեռքերի, այլ առարկաների միջոցով կամ 

կանանց մոտ տրիբադիա (tribadia interna)' ընդհանուր 8%: Բացի 

այդ, հանդիպում են նաև այլ դեպքեր' անիլինգուս - հետանցքի 

գրգռումը լեզվով, պետինգ և դրա տարատեսակներից' ֆրոտաժ
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(tribadia externa) -  սեռական օրգաններին և մարմնի այլ մասերին 

հպելը:64

Համասեռությունը, որն առաջացել է վաղաժամ հոգեսեքսուսւլ 

զարգացման և սեռական դերի ձևափոխման արդյունքում, իր 

ազդեցությունն է թողնում անձի ձևավորման վրա և պահպանվում 

է ողջ կյանքի ընթացքում' ենթակա չլինելով թերապևտիկ 

շտկմանը: Նման անձինք հիմնականում սոցիալապես

ադապտացված են: Սեռական դերի վերափոխման և

համասեռական հակումների համադրությունը հաճախակի բերում 

է համասեռական հարաբերությունների: Իրենց զուգընկերոջ 

նկատմամբ նման համասեռականները հակառակ սեռի դեր են 

տանում: Երբեմն նրանց վարքն ուռճացված ֆեմինիստական է 

դառնում’ նրանք շպարի պարագաներ են օգտագործում, հագնում 

են հակառակ սեռի հագուստներ (համասեռական 

տրասվեստիզմ)' ինչն արտահայտում է սեռական դերի 

վերափոխմամբ: Երբեմն վարքագծային շեղումն ուղղված է տղա 

երեխաների հետ սեռական կիրքը բավարարելուն, ինչը 

համասեռական մանկապղծություն է:

Օրինակ, Հ Հ  քր. օր.֊ի 139-րդ հոդվածի 3-րդ մասով էր 

որակվել Սերոբ-Գորիոն Դեր-Բողոսյանի կատարած արաքը: 

Վերջինս, օգտագործելով մանկահասակ տղաների անօգնական 

վիճակը, նրանց հետ ունեցել է համասեռական 

հարաբերություն:65

64 А. Ситникова, А. Павлов. Уголовная ответственность за преступления, 

совершенные лицами с сексуальной перверсией// Уголовное право, 2007,

65 Տես' քրեական գործ թիվ ԱԴ-0124/01/11: Արարքը որակվել էր Հ Հ  քր. օր.֊ի 

138-րդ հոդվածի 3-րդ  մասի և 141-րդ հոդվածի համակցությամբ: Այս գործով
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Առանց սեռական դերի վերափոխման հոգեսեքսուսւլ զար

գացման հապաղման ֆոնի վրա համասեռության ձևավորման 

դեպքում կարևոր նշանակություն ունեն հակառակ սեռի 

ներկւսյւսցուցչի հետ շփման խախտումները, միկրոսոցիալական 

միջավայրի ազդեցությունը, իսկ որոշ դեպքերում նաև' 

հոգեպաթոլոգիական գերծանրաբեռնումը: Սեռադերային վարքի 

վերափոխումը հոգեպաթոլոգիական գերծանրաբեռնման 

ժամանակ հաճախակի պայմանավորված է երեխայի սեռային ոչ 

ճիշտ դաստիարակությամբ: Սակայն, ոչ պակաս դեր է խաղում 

նաև ծնողների և դաստիարակողների հակակրանքը հակառակ 

սեռի նկատմամբ: Նման դաստիարակությունն իր ազդեցությունն 

է թողնում նամանավանդ կանանց վրա: Վա ղ սեռական կյանքից 

զերծ պահելու մոր փորձերը, ինչպես նաև աղջկա մոտ այն միտքը 

սերմանելը, որ «բոլոր տղամարդիք սրիկա են»' հաճախակի 

բացասական վերաբերմունք են ձևավորում տղամարդկանց 

նկատմամբ, ինչը խանգարող հանգամանք է հանդիսանում 

հետերոսեքսոււսլ հակումների ձևավորման և հասակակիցների 

հետ շփման հարցում:

Հա րկ է նշել, որ Հ Հ  քր. օր.֊ի 139-րդ հոդվածով նախատես

ված հանցագորժությունը կատարվում է ոչ միայն համասեռա- 

կան հակումներ ունեցող անձանց կողմից, այլ նաև նման հա

բոլոր տուժողները 11-16 տարեկան տղաներ էին, ում հետ Ս. Դ-եր-Բողոսյանն 

ունեցել է համասեռական հարաբերություններ: Երեխաների

մեծամասնությունն իր կամքով էր հարաբերվում Ս. Դեր-Բողոսյանի հետ, 

ինչից ելնելով դրվագների մեծամասնությունը որակվել էր Հ Հ  քր. օր.֊ի 141- 

րդ հոդվածով: Հ Հ  քր. օր.֊ի 138-րդ հոդվածի 3-րդ  մասով որակվել են այն 

դեպքերը, երբ հաստատվել է երեխաների անօգնական վիճակում գտնվելու 

հանգամանքն օգտագործելով վերջիններիս հետ համասեռական 

հարաբերություն ունենալը:
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կումներ չունեցող անձանց կողմից, ովքեր օգտվելով երեխայի 

անօգնական լինելու հանգամանքից, վերջինիս դիմադրությունը 

հաղթահարելու դյուրինությունից և այլ պայմաններից' նախ

ընտրում են սեռական հարաբերություն ունենալ երեխայի հետ:

Բ.Վ. Շոստակովիչը, ուսումնասիրելով «հանցավոր մանկա- 

պղծությունը», հանգում է եզրակացության, որ գոյություն ունի 

դրա 5 տարատեսակ: Դրանք են'

1. երիտասարդների և դեռահասների մանկապղծային ակ

տիվություն, որն առաջանում է սեռական հարաբե

րությունների բացակայության հետևանքով, իսկ ալկոհոլի 

կամ թմրամիջոցների օտագործումը խթանում է այդ 

բացակայությունը,

2. քրոնիկ ալկոհոլամոլությամբ, տկարամտությամբ կամ 

ծայրահեղ պարզունակությամբ տառապող մերձավոր 

ազգականների կողմից իրականացվող մանկապղծություն,

3. երիտասարդ հանցագործների մանկապղծություն, ովքեր 

կամավոր հիմունքներով կենակցում են, իսկ երբեմն նաև 

համատեղ ապրում են 12-13 տարեկան աղջիկների հետ,

4. հոգեսեքսուալ շեղմամբ ուղեկցվող մանկապղծություն,

5. 60 տարեկանից բարձր անձանց կողմից իրականացվող 

մանկապղծային գործողություններ, որոնք պայմանա

վորված են կենտրոնական նյարդային համակարգի 

օրգանական վնասվածքներով:66

«  քր. օր.-ի 139-րդ հոդվածով նախատեսված հանցակազմը 

(ինչպես նաև 138-րդ հոդվածով նախատեսված հանցակազմը)

66 Մանրամասն տես' Б.В. Шостакович, И.М. Ушакова, С.А. Потапов. 

Половые преступления против детей и подростков. Ростов-на-Дону, 1994, 

էջեր 17-51:
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ձևական է. հանցանքն ավարտված է համարվում սեքսուալ 

բնույթի գործողությունը սկսելու պահից' անկախ սեռական ակտի 

ֆիզիոլոգիական ավարտից:

Հանցագործության սուբյեկտ կարող է լինել 14 տարին լրացած 

յուրաքանչյուր ֆիզիկական մեղսունակ անձ (անկախ սեռից), իսկ 

Հ Հ  քր. օր.֊ի 139-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով 

նախատեսված հանցագործության սուբյեկտը հատուկ է' ծնողը 

կամ մանկավարժը կամ ուսումնական կամ բուժական կամ 

դաստիարակչական հաստատության աշխատակիցը կամ այլ 

անձը, ում վրա դրված է նրա դաստիարակության կամ խնամքի 

պարտականությունը:

Հանցագործության սուբյեկտիվ կողմը բնութագրվում է միայն 

ուղղակի դիտավորությամբ:

Սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների ծանրացնող և 

առանձնապես ծանրացնող հանգամանքները նույն են, ինչ 

բռնաբարության դեպքում, և հետևաբար լրացուցիչ չեն 

քննարկվում:

Ինչպես նշել ենք, Հ Հ  քր. օր.֊ի 138 և 139-րդ հոդվածներով 

նախատեսված հանցագործության հիմնական տարբերակիչ 

հատկանիշը կայանում է սեռական հարաբերության ձևի մեջ, 

բայց գործնականում հանդիպում են դեպքեր, երբ Հ Հ  քր. օր.֊ի

139-րդ հոդվածով նախատեսված արարքն անհրաժեշտ է 

տարբերակել Հ Հ  քր. օր.֊ի 138-րդ հոդվածի փորձից: Մասնա

վորապես, պետք է հաշվի առնել հանցավորի նպատակը: Եթե 

հանցավորը ցանկանում էր սեռական կարիքը բավարարել 

առանց հեշտոցային սեռական հարաբերություն ունենալու' 

իրականացնելով սեռական հարաբերության նմանակում կամ 

միջազդրային/ միջկոնքային հարաբերություն, ապա արարքը
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պետք է որակվի «  քր. օր.֊ի 139-րդ հոդվածով, իսկ եթե նա 

ցանկանում էր սեռական կիրքը բավարարել հեշտոցային

սեռական հարաբերություն ունենալով, բայց իր կամքից անկախ 

հանգամանքներում կատարվել է սեռական հարաբերության 

նմանակում կամ միջազդրային/ միջկոնքային հարաբերություն, 

ապա արարքը պետք է որակվի որպես Հ Հ  քր. օր.֊ի 138-րդ 

հոդվածի փորձ:

1.3.2. Երեխային սեռական հարաբերության կամ սեքսոււսլ

բնույթի գործողություններին հարկադրելը. բնութագիր և 

որակման առանձնահատկություններ

Հ Հ  քր. օր.֊ի 140-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն' անձին 

սեռական հարաբերության կամ սեքսոււսլ բնույթի, այդ թվում' 

համասեռական գործողություններ կատարելուն հարկադրելը

շանտաժի, գույքը ոչնչացնելու, վնասելու կամ վերցնելու 

սպառնալիքով կամ տուժողի նյութական կամ այլ կախվածու

թյունն օգտագործելով, եթե բացակայում են նույն օրենսգրքի 132- 

րդ և 132.2-րդ հոդվածներով նախատեսված հանցագործու

թյունների հատկանիշները, համարվում է միջին ծանրության 

հանցագործություն: Բայց եթե այդ արարքը կատարվել է

ակնհայտ տասնվեց տարին չլրացած անձի նկատմամբ այն 

համարվում է առանձնապես ծանր հանցագործություն և 

պատժվում է ագատագրկմամբ' հինգից տասներկու տարի 

ժամկետով:

Հանցագործության օբյեկտն անձի սեռական ազատության

պաշտպանությանն ուղղված հասարակական հարաբերու
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թյուններն են, իսկ հոդվածի 2-րդ մասով' նաև լրացուցիչ օբյեկտը 

երեխայի սեռական անձեռնմխելիության պաշտպանությանն 

ուղղված հասարակական հարաբերություններն են:

Հանցագործության օբյեկտիվ կողմը բնութագրվում է 

գործողություններով, որոնք դրսևորվում են շանտաժի, գույքը 

ոչնչացնելու, վնասելու կամ վերցնելու սպառնալիքով կամ 

տուժողի նյութական կամ այլ կախվածությունն օգտագործելով’ 

անձին սեռական հարաբերության կամ սեքսուալ բնույթի, այդ 

թվում' համասեռական գործողություններ կատարելուն հար- 

կադրելու մեջ:

Սեքսուալ բնույթի գործողություններին հարկադրելն արտա

հայտվում է նրանում, որ սուբյեկտը, իր ապօրինի գործողու

թյուններով տուժողի հոգեկանի վրա ներգործելով, ստիպում է 

նրան նահանջել իր սեռական ազատության իրավունքից և 

հանցավորի կամ երրորդ անձի հետ սեռական հարաբերություն 

ունենալ կամ սեքսուալ բնույթի' այդ թվում' համասեռական 

գործողություններ կատարել:

Հարկադրանքի տեսակների վերը նշված շարադրանքը 

լիարժեք է և ենթակա չէ լայն մեկնաբանության: Օբյեկտիվ կողմը 

կայանում է հարկադրանքի գործադրման մեջ, այսինքն անձի 

վրա հոգեբանական ճնշում գործադրելով' սեռական 

հարաբերություն ունենալու, համասեռություն կամ սեքսուալ 

բնույթի այլ գործողություն կատարելու նպատակով համաձայ

նություն ստանալու համար: Ազդեցության միջոցներից է

շանտաժը, այսինքն' մերկացման սպառնալիքը, տուժողին 

արատավորող կամ վարկաբեկող տեղեկություններ (իրական կամ 

սուտ) տարածելու սպառնալիքը, ինչպես նաև գույքը ոչնչացնելու, 

վնասելու կամ վերցնելու կամ տուժողի նյութական կամ այլ
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կախվածությունն օգտագործելը: Գույքը ոչնչացնելու կամ

վնասելու սպառնալիքը պետք է ընկալվի որպես իրական:

Տփալ համատեքստում հարկադրանքն ընկալվում է որպես 

սեռական հարաբերություն ունենալուն հարկադրել/ պարտագ

րել: Հանցավորի կողմից այն կարող է իրականացվել նաև 

երրորդ անձանց օգտին (ղեկավարի, ընկերոջ, եղբոր և այլն)67: 

Նյութական կախվածության տակ հասկանում ենք իրավիճակ, 

երբ տուժողը գտնվում է հանցավորից լրիվ կամ մասնակի 

նյութական կախվածության մեջ' ստիպված է ապրել հանցավորի 

հետ նույն բնակելի տարածքում' չունենալով իր սեփականը կամ 

հանցավորը հնարավորություն ունի և կարող է էապես 

վատթարացնել տուժողի նյութական վիճակը:

Այլ կախվածության տակ հասկացվում է աշխատանքային 

կախվածությունը, պետական կամ մասնավոր հիմնարկներում և 

կազմակերպություններում տուժողի հաշվետվողականությունը 

հանցավորին, իշխանության ներկայացուցչից (ոստիկան,

հետաքննիչ, քննիչ, դատավոր և այլն) կամ այլ անձից (հիվանդը 

բժշկից, ուսանողը դասախոսից, աշակերտն ուսուցչից և այլն) 

կախվածությունը:

Նյութական կամ այլ կախվածության մեջ գտնվող անձի հետ 

սեռական հարաբերություն ունենալու կամ սեքսուալ բնույթի այլ 

գործողություններ կատարելու փաստն ինքնին չի կարող վկայել 

Հ Հ  քր. օր.֊ի 140-րդ հոդվածով նախատեսված

հանցագործության կատարման մասին: Հարկավոր է, որ այդ 

կախվածությունն օգտագործվի որպես տուժողի համար 

անբարենպաստ հետևանքների առաջացման սպառնալիք:

67 Р. Бэрон, Д. Ричардсон. Агрессия. СПб., Питер, 1997, էջ 36
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Քննարկվող հանցակազմը ձևական է’ հանցանքն ավարտված 

է համարվում սեռական հարաբերության կամ սեքսուալ բնույթի 

գործողություններին հարկադրելու պահից' անկախ այն 

հանգամանքից' հանցավորին հաջողվել է հասնել իր նպատակին,

Հանցագործության սուբյեկտիվ կողմը բնութագրվում է միայն 

ուղղակի դիտավորությամբ' հանցավորը գիտակցում է, որ ինքը 

տուժողի կամքին հակառակ' շանտաժի, գույքը ոչնչացնելու, 

վնասելու կամ վերցնելու սպառնալիքով կամ տուժողի նյութական 

կամ այլ կախվածությունն օգտագործոլու միջոցով հարկադրաբար 

ստիպում է վերջինիս սեռական հարաբերության մեջ մտնել կամ 

սեքսուալ բնույթի գործողություններ կատարել իր կամ երրորդ 

անձի հետ և ցանկանում է դա:

Հանցագործության սուբյեկտն ընդհանուր է, այն կարող է լինել 

16 տարին լրացած ֆիզիկական մեղսունակ անձը: Նյութական 

կամ այլ կախվածությունն օգտագործելու դեպքում անհրաժեշտ է, 

որ տուժողը հանցավորից նման կախվածության մեջ գտնվի: 

Որպես կանոն, հանցավորի նպատակն է տուժողի հետ 

անձամբ ունենալ սեռական հարաբերություն կամ հարկադ

րաբար նրա հետ սեքսուալ բնույթի այլ գործողություններ 

կատարել, սակայն, ինչպես արդեն նշել ենք, նա կարող է նաև 

գործել երրորդ անձանց շահերից ելնելով:

Քանի որ հանցագործությունն ավարտված է համարվում 

հոգեբանական ազդեցություն գործադրելու պահից (օրինակ' 

տուժողի հետ սեռական հարաբերություն ունեցած երրորդ անձի 

գործողությունները տվյալ հանցակազմի սահմաններից դուրս են 

և այդ երրորդ անձը, եթե նա չի հանդիսանում կազմակերպիչ,
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դրդիչ կամ օժանդակող' քրեական պատասխանատվության չի 

ենթարկվի):

Քանի որ քննարկվող հոդվածի դիսպոզիցիան ուղղակիորեն 

մատնանշում է Հ Հ  քր. օր.֊ի 132 և 132.2-րդ հոդվածների 

բացակայությունը' որպես «  քր. օր.֊ի 140-րդ հոդվածով արարքը 

որակելու նախապայման, հարկ է վերլուծել նաև այդ 

հանցակազմերը:68

Հ Հ  քր. օր.֊ի 132.2-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն քրեորեն 

պատժելի է շահագործման նպատակով երեխային, հոգեկան 

խանգարման հետևանքով իր արարքի բնույթն ու 

նշանակությունը ամբողջությամբ կամ մասամբ գիտակցելու կամ 

դա ղեկավարելու հնարավորությունից զրկված անձին 

հավաքագրելը, տեղափոխելը, փոխանցելը, թաքցնելը կամ 

ստանալը, ինչպես նաև այդպիսի անձանց շահագործելը կամ 

շահագործման վիճակի մեջ դնելը կամ պահելը:

Հ Հ  քր. օր.֊ի 132-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն' սույն 

հոդվածով, ինչպես նաև սույն օրենսգրքի 132.2-րդ հոդվածով 

շահագործում են համարվում այլ անձի' պոռնկության շահա

գործումը կամ սեքսոււսլ շահագործման այլ ձևերը, հարկադիր 

աշխատանքը կամ ծառայությունները, ստրկության կամ 

ստրկությանը նմանվող վիճակի մեջ դնելը, առքը կամ վաճառքը, 

օրգանները կամ հյուսվածքները վերցնելը:

68 Քա նի որ ձեռնարկը ներկայացնում է երեխաների սեռական 

անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագոր

ծությունները, իսկ Հ Հ  քր. օր.֊ի 132-րդ հոդվածը պատասխանատվություն է 

նախատեսում չափահաս անձանց թրաֆիքինգի կամ շահագործման համար, 

ձեռնարկում անդրադարձ կկատարվի Հ Հ  քր. օր.֊ի միայն 132.2-րդ 

հոդվածին:
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Ինչպես երևում է մեջբերված նորմերից' երեխայի 

պոռնկության շահագործումը նախատեսված է Հ Հ  քր. օր.֊ի 132.2- 

րդ հոդվածով և այդ հանցագործությունը Հ Հ  քր. օր.֊ի 140-րդ 

հոդվածով նախատեսված հանցագործությունից տարբերվում է 

հանցագործության օբյեկտիվ կողմով:

Երեխայի թրաֆիքինգի դեպքում այլընտրանքային գոր

ծողություններն են’ հավաքագրելը, տեղափոխելը, փոխանցելը, 

թաքցնելը կամ ստանալը: Նշված գործողությունների համակ

ցությունը կազմում է երեխայի թրաֆիքինգի գործողությունների 

ամբողջական շղթան: Պետ ք է, սակայն, նկատի ունենալ, որ 

արարքը որպես երեխայի թրաֆիքինգ որակելու համար պար

տադիր չէ նշված գործողությունների համակցության (ամբող

ջական շղթայի) առկայությունը:

Հավաքագրելը տուժողի կողմից աշխատանք կատարելու կամ 

ծառայություն մատուցելու կամավոր համաձայնությունը 

ստանալուն ուղղված գործողություն կամ գործունեություն է, որի 

նպատակն է տուժողի շահագործումը' Հ Հ  քր. օր.֊ի 132-րդ 

հոդվածի 4-րդ մասում նշված շահագործման իմաստով:

Տեղափոխելը ենթադրում է տուժողին մեկ վայրից այլ վայր 

տեղափոխելը երկրի ներսում (ներքին թրաֆիքինգի կամ 

շահագործման համար) կամ երկրից դուրս (անդրազգային 

թրաֆիքինգի կամ շահագործման համար) և/կամ աջակցությունը 

սահմանն անօրինական հատելու հարցում, ինչպես նաև 

տարանցիկ կամ նպատակակետ երկրում անօրինական 

կացության կազմակերպումը:

Փոխանցելը նշանակում է տուժողին թողնել այլ անձանց 

(ընդունողների) տրամադրության տակ' նրան վաճառելուց կամ 

այլ եղանակով օտարելուց հետո (նվիրատվություն, պարտքի
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մարում, վնասի փոխհատուցում, վարձակալություն, փոխանա

կություն և այլն): Փոխանցելը կարող է լինել հւստուցելի կամ 

անհատույց, որոշակի ժամկետով կամ անժամկետ, որոշակի 

պայմաններով կամ առանց դրանց: Անձի փոխանցումը հա

մարվում է կայացած այն պահից, երբ նա հայտնվում է ընդունող 

անձի տրամադրության տակ:

Ստանալը ենթադրում է առուվսւճառքի, նվիրատվության, 

փոխանակության, փոխառնության կամ այլ գործարքի արդյուն

քում թրաֆիքինգի զոհի ձեռք բերում: Ստանալը կարող է լինել 

հատուցելի կամ անհատույց, որոշակի ժամկետով կամ անժամ

կետ, որոշակի պայմաններով կամ առանց դրանց: Ստանալը 

զոհին այլ անձանցից (փոխանցողներից) ընդունելն ու սեփական 

տրամադրության տակ թողնելն է, ինչին կարող է հաջորդել անձի 

շահագործումը, եթե ընդունողն իր հերթին չի փոխանցում զոհին 

այլ անձի: Զոհի ստանալը համարվում է կայացած այն պահից, 

երբ նա հայտնվում է ընդունող անձի տրամադրության տակ: 

Թ՜աքցնելն ուղղված է թրաֆիքինգի զոհին հանրությունից 

առանձնացված պահելուն: Այն կարող է արտահայտվել բնակելի 

տարածք, կացարան կամ այլ վայր հատկացնելով (օրինակ' զոհին 

նկուղում կամ պահեստային տարածքում կամ թաքցնելու համար 

հարմարեցված որևէ այլ տարածքում պահելը):

Բուն շահագործման դեպքում այլընտրանքային գործողու

թյուններն են' անձի շահագործելը, շահագործման մեջ դնելը կամ 

շահագործման մեջ պահելը:

Երեխային շահագործման մեջ դնելու օբյեկտիվ կողմը բնու

թագրող այլընտրանքային գործողություն է, որն արտահայտվում է 

նրանում, որ անձն իր կամքին հակառակ կամ դրա անտեսմամբ 

(իսկ երեխայի պարագայում' առհասարակ) դրվում է այնպիսի
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վիճակի (դրության) մեջ, որ չշահագործվելուն այլընտրանք չունի: 

Նա  անկախ իր կամքից հայտնվում է այն վիճակում, որ 

հանցավորը կարող է նրան շահագործել, կամ տուժողը չունի 

այլընտրանք չշահագործվելու, քանի որ նրա համաձայնությունն 

անտեսվում է:

«  քր. օր.֊ի 140-րդ հոդվածի համատեքստում կարևորվում է 

սեռական շահագործումից տարբերակումը: Այսպես, պոռնը-

կությունը ենթադրում է պարբերականություն և սեռական 

ծառայությունների հատուցելիություն, ինչը «  քր. օր.֊ի 140-րդ 

հոդվածի պարագայում բացակայում է: Խնդիրը բարդանում է 

նյութական կախվածության դեպքում, երբ «  քր. օր.֊ի 140-րդ 

հոդվածով նախատեսված հանցագործությունն իրականացվում է 

պարտքի մարման, պարտքով գումար տրամադրելու, նյութական 

օգուտ իրականացնելու և համանման այլ հանգամանքներում: Այս 

դեպքում պետք է ուշադրություն դարձնել սեռական 

հարաբերությունների պարբերականության վրա, մասնավորա

պես' եթե հարկադրանքը կիրառվում է երրորդ անձանց հետ 

սեռական հարաբերություն ունենալու նպատակով:

Քննարկվող հանցակագմերը տարբերակելու հարցում կարե- 

վորվում է նաև հանցավորի նպատակը' երեխայի շահագործում, 

թե' սեփական սեռական կարիքների բավարարում, ինչպես նաև 

դիտավորության ուղղվածությունը' ոտնձգություն դեպի 

ազատություն, թե' միայն սեռական ազատություն և սեռական 

անձեռնմխելիություն:

Գործնականում հադիպում են դեպքեր, երբ հանցավորի 

գործողությունները որակելիս' «  քր. օր.֊ի 140-րդ հոդվածի հետ 

մեկտեղ անհրաժեշտություն է առաջանում կիրառել նաև այլ 

հոդվածներ' համակցությամբ, իսկ երբեմն' ոչ: Այսպես, գույքը
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ոչնչացնելու կամ վնսւսելու սպառնալիքի կիրառման դեպքում, 

որը էական վնաս է պատճառել տուժողին' արաքը չպետք է 

որակվի «  քր. օր.֊ի 137-րդ և 140-րդ հոդվածների համակցու

թյամբ, քանի որ գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու սպառնալիքը 

հանդիսանում է «  քր. օր.֊ի 140-րդ հոդվածով նախատեսված 

հանցագործության կատարման եղանակ:

Բայց պաշտոնատար անձի գործողությունները, որոնք ուղղված 

են «  քր. օր.֊ի 140-րդ հոդվածով նախատեսված նպատակին 

հասնելու համար' տուժողի «այլ կախվածությունն» օգտագործելով, 

նշված հոդվածով որակելուց բացի, պետք է որակվեն նաև «  քր. 

օր.֊ի 309-րդ հոդվածով' համակցությամբ:

Կարելի է եզրահանգել, որ եթե հանցագործության 

կատարման միջոցը կամ եղանակն արդեն իսկ ամրագրված է 

հոդվածի դիսպոզիցիայում, ապա այն լրացուցիչ որակում չի 

պահանջում, իսկ այն դեպքում, երբ հանցագործության 

կատարման միջոցը կամ եղանակը նախատեսված չէ դիսպո- 

զիցիայում, այն պահանջում է ինքնուրույն իրավական 

գնահատական և արարքը որակվում է համակցությամբ:

1.4. Երեխայի սեռական անձեռնմխելիության և սեռական 

ազատության դեմ ուղղված ոչ բռնի հանցագործություններ

1.4.1. Սեքսուալ բնույթի գործողություններ կատարելը 

տասնվեց տարին չլրացած անձի հետ. բնութագիր և որակման 

առանձնահատկություններ

Անչափահասների նկատմամբ կիրառելի «ոչ բռնի հանցա

գործություններ» եզրույթը կրում է հարաբերական բնույթ, քանի
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որ տուժողների «կամավորությունը» հիմնականում պայ

մանավորված է վերջիններիս կախյալ վիճակով, սեռական 

ազատության բացակայությամբ և այլ հանգամանքներով: Ավելին, 

սեռւսհասունացմւսն և կայունացման բարդ փուլում գտնվող 

տարիքային հատուկ խմբի անձանց պարագայում սեռական 

ոտնձգությունն առաջացնում է կայուն բացասական 

հետևանքներ, ինչը դժվարեցնում է նրանց հարմարվողակա- 

նությունը հետագա ողջ կյանքի ընթացքում:69

«  քր. օր.֊ի 141-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն քրեորեն 

պատժելի է տասնութ տարին լրացած անձի կողմից սեռական 

հարաբերությունն ակնհայտ տասնվեց տարին չլրացած անձի 

հետ կամ սեքսուալ բնույթի գործողություններ կատարելն 

ակնհայտ տասնվեց տարին չլրացած անձի նկատմամբ' սույն 

օրենսգրքի 138-րդ կամ 139-րդ հոդվածներով կամ 140-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հանցանքների հատկա

նիշների բացակայության դեպքում:

Այս հանցագործության օբյեկտը 16 տարին չլրացած անձի 

սեռական անձեռնմխելիության պաշտպանությանն ուղղված 

հասարակական հարաբերություններն են:

Բացի սեռական անձեռնմխելիությունից, որպես հանցագոր

ծության հիմնական օբյեկտ' վերը նշված հանցագործությունը 

ոտնձգում է նաև երեխայի ֆիզիկական և հոգեկան անձեռն

մխելիության դեմ, քանի որ սեռական հասունության չհասած 

անձի հետ սեքսուալ հարաբերություններ ունենալը ոչ միայն 

քայքայիչ ազդեցություն են թողնում դեռ չձևավորված հոգեկան

69 Л.В. Готчина, Л.В. Логинова. Уголовно-правовая характеристика 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетних. М ., Ю рлитинформ, 2015, էջ 118:
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կառուցվածքի վրա, այլև լուրջ վտանգ են ներկայացնում 

առողջության համար' անցանկալի հղիության վտանգ ստեղծելով 

այն անձի համար, ում ֆիզիոլոգիական վիճակը (սեռական 

օրգանների հասունացման մակարդակը, սեռական հա

րաբերություն ունենալու ունակությունը, հղիացումը, ծննդաբե

րությունը և երեխային կերակրելը, դասիտիարակելը) վկայում են 

չավարտված սեռական և մտավոր հասունացման մասին: Իսկ դա 

չի բացառում երեխայի առողջության համար վտանգավոր 

հետևանքների առաջացման հնարավորությունը:

Տուժող է հանդիսանում 16 տարին չլրացած անձը' անկախ 

սեռից: 1961թ. քր. օր.-ը պատժելի էր համարվում սեռական 

հասունության չհասած անձի հետ սեռական հարաբերություն 

ունենալը: Այդ նորմը կարելի էր անորոշ համարել, սակայն ինչ որ 

տեղ նաև տրամաբանական, քանի որ քննարկվող արարքի 

վտանգավորությունը կայանում է նրանում, որ հանցավորի 

սեքսոււսլ գործողություններն ընդհատում են դեռահասի 

սեռական հասունացման բնականոն ընթացքը' ինչի արդյունքում 

խախտվում է սեռական անձեռնմխելիությունը, վտանգվում է նրա 

առողջությունը: Մյուս կողմից' անձի սեռական հասունացումն այն 

փաստն է, որը որոշվում է իրավապահ մարմինների կողմից' 

մասնագետների և փորձագետների օգնությամբ: Դրանով իսկ 

հաստատվում է այն, որ առանց հատուկ գիտելիքների հնարավոր 

չէ որոշել անձի սեռական հասունության մակարդակը: 1961թ. քր. 

օր.-ն առաջնորդվում էր օբյեկտիվ մեղսայնացմամբ' հաշվի 

չառնելով հանցավորի սուբյեկտիվ վերաբերմունքը տուժողի 

բնութագրական առանձնահատկություններին: Այս տեսանկյունից 

օրենքի ներկայիս կարգավորումն առավել ճիշտ է թվում: Քր. օր.- 

ում տուժողի տարիքի ստորին շեմը սահմանված չէ: Դա
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նշանակում է, որ տառացի մեկնաբանության դեպքում 16 

տարեկանից փոքր ցանկացած անձի հետ ունեցած սեռական 

հարաբերությունը քրեորեն պատժելի է: Սակայն, եթե երեխան 

մինչև 12 տարեկան է, ապա արաքը որակվում է «  քր. օր.֊ի 138- 

րդ կամ 139-րդ հոդվածներով' բացառելով «  քր. օր.֊ի 141-րդ 

հոդվածով արարքի որակումը, իսկ 12-16 տարեկան երեխաների 

պարագայում' արարքի որակումը պայմանավորված է 

դատահոգեբանական փորձաքննության եզրակացությամբ և 

հանցավորի դիտավորությամբ:

Օբյեկտիվ կողմից հանցագործությունը դրսևորվում է 16 

տարին չլրացած անձի հետ սեռական հարաբերություն կամ 

սեքսուալ բնույթի այլ գործողություններ կատարելով, եթե բա

ցակայում են բռնաբարության, սեքսուալ բնույթի բռնի գործո

ղությունների և սեքսուալ բնույթի գործողություններին հար- 

կադրելու հատկանիշները: Այլ կերպ ասած' խոսքը գնում է 16 

տարին չլրացած անձի համաձայնությամբ նրա հետ տեղի 

ունեցող կամավոր սեռական հարաբերության կամ սեքսուալ 

բնույթի այլ գործողությունների մասին:

Սակայն, եթե սեռական հարաբերությունը կամ սեքսուալ 

բնույթի այլ գործողությունները թեկուզ առանց բռնության և դրա 

սպառնալիքի տեղի է ունեցել այնպիսի անչափահասի հետ, ով չի 

գիտակցել իր հետ տեղի ունեցող գործողությունների բնույթն ու 

նշանակությունը և հանցավորն էլ գիտակցել է դա ու օգտվել 

դրանից, մասնավորապես' 12 տարին չլրացած անձի հետ, կամ 

դատահոգեբանական փորձաքննությամբ անօգնական ճանաչ

ված 12-ից 16 տարեկան անձի հետ, ապա արարքը պետք է 

որակվի «  քր. օր.֊ի 138-րդ կամ «  քր. օր.֊ի 139-րդ հոդվածի 

համապատասխան մասով:
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Քննարկվող հանցակազմը ձևական է’ հանցանքն ավարտված 

է համարվում սեռական հարաբերությունը կամ սեքսուալ բնույթի 

այս կամ այն գործողությունը սկսելու պահից:

Այն դեպքում, երբ տուժողը չի գիտակցել իր հետ կատարվող 

գործողության բնույթը կամ նշանակությունը' մանկահսւ- 

սակության կամ մտավոր հետամնացության պատճառով, 

հանցավորի կողմից կատարված հանցագործությունն անհրա

ժեշտ է որակել որպես տուժողի անօգնական վիճակն օգտա

գործելով բռնաբարություն կամ սեքսուալ բնույթի բռնի գործո

ղություններ կատարելը: Հանցանքը համարվում է ավարտված 

օրենքում նախատեսված գործողությունները սկսելու պահից: 

Հանցագործության սուբյեկտիվ կողմը դրսևորվում է միայն 

ուղղակի դիտավորությամբ' հանցավորը գիտակցում է, որ 

սեռական հարաբերության մեջ է մտնում անձի հետ կամ սեքսուալ 

բնույթի բռնի գործողություններ է կատարում 16 տարին չլրացած 

անձի նկատմամբ և ցանկանում է դա:

Ինչպես նշվել է սույն ձեռնարկի 1.3.1 պարագրաֆում մանկա

հասակ երեխան կարող է լինել ընդդարմացած, կաշկանդված կամ 

լարված վիճակում, և հանցավորը ենթադրի, որ իր 

կարգադրությունները (հանվել, պառկել, կատարել այս կամ այն 

գործողությունները) երեխան կատարում է կամավոր, այնինչ' դա 

այդպես չէ: Բայց քանի որ Հ Հ  քր. օր.-ի 138-րդ, 139-րդ, 141-րդ 

հոդվածներ նախատեսում է հանցագործության կատարում միայն 

ուղղակի դիտավորությամբ, դա նշանակում է, որ արաքը Հ Հ  քր. 

օր.-ի 138-րդ կամ 139-րդ հոդվածով որակելու համար, հանցավորը 

պետք է գիտակցի, որ սեռական հարաբերությունն իրականաց

նում է անօգնական վիճակն օգտագործելով, հակառակ դեպքում' 

արաքը կորակվի Հ Հ  քր. օր.֊ի 141-րդ հոդվածով:
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Համաձայն Հ Հ  քր. օր.֊ի 141-րդ հոդվածի' հանցագործության 

սուբյեկտ կարող է հանդիսանալ 18 տարին լրացած անձը (ինչպես 

տղամարդը, այնպես էլ կինը):

Հ Հ  քր. օր.֊ի 141-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված են 

հետևյալ ծանրացնող հանգամանքները’

1) քսանմեկ տարին լրացած անձի կողմից,

2) մի խումբ անձանց կողմից,

3) միևնույն անձի նկատմամբ' պարբերաբար:

Հ Հ  քր. օր.֊ի 141-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով 

նախատեսված ծանրացնող հանգամանքը վերաբերում է հատուկ 

սուբյեկտի' 21 տարին լրացած անձի: Այս հանգամանքը որպես 

ծանրացնող ամրագրելիս օրենսդիրն առաջնորդվել է տուժողի և 

հանցագործի տարիքային տարբերությամբ, որը 5 տարի և ավելի 

է: Տուժողի և հանցագործի տարիքային տարբերությունն

ամրագրված է տարբեր երկրների օրենսդրությամբ որպես 

սեռական հարաբերություններ ունենալու արգելք: Օրինակ'

Շվեցարիայի, Գերմանիայի և այլ պետությունների քր. օր.֊ով 

նախատեսված արգելքը մատնանշում է տուժողի և հանցագործի 

տարիքային տարբերությունը' որպես նրանց միջև շփումը 

բացառող կամ էապես նվազեցնող նախապայման:

Գործնական ուսումնասիրությունների համաձայն' տուժողի և 

հանցավորի տարիքային տարբերությունը տատանվում է 4-58 

տարեկանը: Ընդ որում, 4 և 5 տարի տարիքային տարբե

րությունն առկա է այն դեպքերում, երբ անձինք զգացմունքներով 

տարված, ունենալով ընդհանուր շփման ոլորտներ, երբեմն նաև 

հետագայում ամուսնանալու նպատակով ունեցել են սեռական 

հարաբերություններ: Տարիքային ավելի մեծ տարբերությունների 

դեպքում հարաբերությունների դրդապատճառներն էապես
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«  քր. օր.-ի 141-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի իմաստով 

մի խումբ անձինք ասելով' պետք է հասկանալ ինչպես առանց 

նախնական համաձայնության, այնպես էլ' նախնական 

համաձայնությամբ հանցավոր խումբը: Արարքը պետք է որակել 

այս ծանրացնող հանգամանքում կատարված միայն այն 

դեպքում, երբ առկա է համակատարումը, այսինքն' երբ 

հանցագործության մասնակիցներից առնվազն երկուսը հա

մարվում են կատարող: Իսկ եթե կատարողը մեկն է, իսկ մյուս

ներն այլ հանցակիցներ են (կազմակերպիչ, դրդիչ, օժանդակող), 

ապա կատարողի արարքը, այլ ծանրացնող հանգամանքների 

բացակայույան դեպքում, պետք է որակել «  քր. օր.֊ի 141-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով:

Միևնույն' 16 տարին չլրացած անձի նկատմամբ' պարբերա

բար սեքսուալ բնույթի գործողություններ կատարելը կամ 

սեռական հարաբերություններ ունենալը հանդիսանում է 

ծանրացնող հանգամանք ոչ թե ելնելով կրկնակիությունից, այլ 

ելնելով այն հանգամանքից, որ դա շարունակվող հանցագոր

ծություն է, որն իրականացվում է սեռական կարիքները բավա- 

րարելու նպատակով' անընդհատ նույն երեխային օգտագոր

ծելով70:

Դատական պրակտիկայից հայտնի են դեպքեր, երբ առաջին

տարբեր են եղել: Օրինակ, ինքնահաստատում, վրեժ, խանդ և

70 Որոշ պետություններում, օրինակ' Մոլդովւսյի Հանրապետությունում այս 

երևույթն անվանվում է երեխայի ոչ առևտրային սեռական շահագործում, 

երբ երեխային պարբերաբար օգտագործում են անձնական սեռական 

կարիքները բավարարելու համար' չստանալով և չհետապնդելով որևէ 

եկամուտ:
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սեռական հարաբերությունից հետո չափահաս անձն ան

չափահասին սպառնացել է տեղեկություններ տարածել սեռա

կան հարաբերությունների ու դրանց իրականացման առանձ

նահատկությունների մասին' դրանով իսկ «խայտառակելով» 

բակում, դպրոցում կամ այլ միջավայրում, իսկ որպես լռության 

պայման' առաջարկել է շարունակել հարաբերությունները: Նման 

մեխանիզմ կիրառվում է, որպես կանոն, երեխայի ծանոթների 

(հարևան, մանկավարժ, ազգական և այլն) կողմից քննարկվող 

հանցագործությունն իրականացնելու դեպքում: Պա րբերա 

կանությունն այս կետի իմաստով պահանջում է, որ միևնույն 

չափահաս անձը միևնույն 16 տարին չլրացած անձի նկատմամբ 

իրականացնի 3 կամ ավել սեքսոււսլ բնույթի գործողություններ 

կամ ունենա 3 կամ ավել սեռական հարաբերություններ կարճ 

ժամանակահատվածում (օրինակ' մեկ ամսվա ընթացքում):

«  քր. օր.-ի 141-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված են 

առանձնապես ծանրացնող հանգամանքներ'

1) տասնութ տարին չլրացած անձի նկատմամբ ծնողի կամ 

մանկավարժի կամ ուսումնական կամ բուժական կամ 

դաստիարակչական հաստատության աշխատակցի կամ այլ 

անձի կողմից, որի վրա դրված է նրա դաստիարակության կամ 

խնամքի պարտականություն,

2) տասնչորս տարին չլրացած անձի նկատմամբ:

«  քր. օր.-ի 141-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի 

վերաբերյալ հարկ է նշել, որ առկա է տեխնիկական անհամա

պատասխանություն, քանի որ «  քր. օր.֊ի 141-րդ հոդվածը 

վերնագրված է սեքսոււսլ բնույթի գործողություններ կատարելը 

տասնվեց տարին չլրացած անձի հետ, իսկ ծանրացնող 

հանգամանքը մատնանշում է տասնութ տարին չլրացած անձի
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նկատմամբ իրականացվող գործողությունները: Քանի որ

«Իրավական ակտերի մասին» Հ Հ  օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի համաձայն' «Հոդվածները կարող են ունենալ վերնագրեր: 

Հոդվածների վերնագրերը պետք է համապատասխանեն 

հոդվածների բովանդակությանը:» Հետևաբար, կարելի է 

եզրահանգել, որ այս ծանրացնող կետը վերաբերելի է 16 տարին 

չլրացած անձանց նկատմամբ և չի կարող տարածվել 16-ից 18 

տարեկան երեխաների նկատմամբ նշված գործողությունների 

կատարման համար, եթե դա իրականացվել է ծնողի կամ 

մանկավարժի կամ ուսումնական կամ բուժական կամ 

դաստիարակչական հաստատության աշխատակցի կամ այլ 

անձի կողմից, որի վրա դրված է նրա դաստիարակության կամ 

խնամքի պարտականություն:

Եթե 16 տարին չլրացած տուժողը նախ բռնաբարվել է կամ 

նրա նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ են 

կատարվել, իսկ հետագայում այդ գործողությունները կատարվել 

են կամավոր' հանցագործությունը պետք է որակվի Հ Հ  քր. օր.֊ի 

138-րդ (139-րդ) և 141-րդ հոդվածների համապատասխան 

մասերի համակցությամբ:

Այն դեպքերում, երբ 16 տարին չլրացած անձի նկատմամբ 

կատարված սեռական հարաբերությունները տեղի են ունեցել 

շանտաժի, գույքը ոչնչացնելու, վնասելու կամ վերցնելու սպառ

նալիքի կամ նյութական կամ այլ կախվածությունն օգտագոր

ծելու միջոցով' արարքը պետք է որակել Հ Հ  քր. օր.֊ի 140-րդ 

հոդվածով, քանի որ Հ Հ  քր. օր.֊ի 141-րդ հոդվածի դիսպոզի- 

ցիայի համաձայն' արաքը կարող է որակվել այդ հոդվածով եթե ի 

թիվս այլ հանցագործությունների բացակայի նաև Հ Հ  քր. օր.֊ի

140-րդ հոդվածով նախատեսված հանցակազմը: Արաքները
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հնարավոր է որակել «  քր. օր.֊ի 140-րդ և 141-րդ հոդվածների 

համակցությամբ, եթե յուրաքանչյուր դեպք ինքնին հանդիսացել է 

ավարտված արաք' իր բոլոր հատկանիշներով:

Պայամանվորված 16 տարին չւրացած անձի հետ կատարված 

սեռական հարաբերության հետևանքներով' հանցավորի 

գործողությունները կարող են որակվել համակցությամբ «  քր. օր.- 

ի 109-րդ հոդվածի հետ (անզգուշությամբ մահ պատճառելը), «  

քր. օր.֊ի 116-րդ հոդվածի հետ (անզգուշությամբ առողջությանը 

ծանր կամ միջին ծանրության վնաս պատճառելը), «  քր. օր.֊ի 

124-րդ հոդվածի հետ (վեներական հիվանդությամբ վարակելը), 

«  քր. օր.-ի 123-րդ հոդվածի հետ (մարդու իմունային 

անբավարարության վիրուսի հարուցիչով վարակելը) և այլն:

1.4.2. Անառակաբարո գործողություններ, բնութագիր և 

որակման առանձնահատկություններ

«  քր. օր.֊ի 142-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն քրեորեն 

պատժելի է տասնութ տարին լրացած անձի կողմից ակնհայտ 

տասնվեց տարին չլրացած անձի նկատմամբ կամ տասնվեց 

տարին լրացած անձի կողմից տասնչորս տարին չլրացած անձի 

նկատմամբ անառակաբարո գործողություններ կատարելը:

«Անառակաբարո» նշանակում է անառակի վարքուբարք 

ունեցող, իսկ «անառակ» նշանակում է' անբարոյական, շվայտ, 

զեխ, մոլությունների անձնատուր եղած, խառնագնած71: Այսինքն' 

անառակաբարո գործողություններ ասելով պետք է հասկանալ

71 Է.Բ. Աղայսւն. Արդի հայերենի բացատրական բառարան: Երևան, 

«Հայաստան», 1976, էջ 46:
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վերը նշվածին հասնելուն ուղղված գործողություններ:

Հանցագործության օբյեկտը 16/14 տարին չլրացած անձի 

սեռական անձեռնմխելիության պաշտպանությանն ուղղված 

հասարակական հարաբերություններն են: Հանցագործության 

լրացուցիչ օբյեկտն է 16/14 տարեկան անձի ֆիզիկական և 

բարոյական հասունությունը: Ինչպես Հ Հ  քր. օր.֊ի 141-րդ 

հոդվածում' տվյալ հանցագործությունից տուժող կարող են 

հա նդիսա նա լև ' արական, և ' իգական սեռի անձինք:

Օբյեկտիվ կողմից հանցագործությունը դրսևորվում է 

անառակաբարո, այսինքն անյպիսի գործողություններ կատա

րելու մեջ, որոնք ուղղված են 16/14 տարին չլրացած երեխայի 

սեռական բնազդը գրգռելուն, նրա մոտ անառողջ սեռական 

հետաքրքրություններ առաջացնելուն:

Անառակաբարո գործողությունները կարող են լինել երկու 

տեսակի՝

• ֆիզիկական բնույթի,

• ինտելեկտուալ բնույթի:

Ֆիզիկական բնույթի անառակաբարո գործողությունների 

օրինակ են 16/14 տարին չլրացած երեխայի ներկայությամբ 

ուրիշի հետ կենակցելը, երեխային անպարկեշտ ձևով հպվելը, 

նրա ներկայությամբ մերկանալն ու սեռական օրգանները 

ցուցադրելը:

Ինտելեկտուալ բնութի անառակաբարո գործողություններ են 

համարվում սեռական կյանքին վերաբերող հարցերի շուրջ 

երեխայի հետ լկտի զրույց տանելը, պոռնկագրական առար

կաներ, նկարներ կամ տեսաֆիլմեր ցուցադրելը, պոռնկագրա

կան բովանդակությամբ գրականությանը ծանոթացնելը և այլն: 

Հանցագործության սուբյեկտիվ կողմը բնութագրվում է միայն
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ուղղակի դիտավորությամբ: Ընդ որում, հանցավորը պետք է 

գիտակցի, որ անառակաբարո գործողություններ է կատարում 

16/14 տարին չլրացած անձի նկատմամբ:

Սուբյեկտ կարող է լինել 18/16 տարին լրացած յուրաքանչ-յուր 

ֆիզիկական մեղսունակ անձ, քանի որ տուժողի տարիքից 

ելնելով «  քր. օր.֊ի 142-րդ հոդվածում նախատեսված է 

հանցագործի տարիքի տարբերակված մոտեցում:

Անառակաբարո գործողությունների սուբյեկտիվ կողմի 

պարտադիր հատկանիշ են'

- նպատակը, որն ուղղված է սեռական կարիքների բավա

րարմանը

- սեռական շարժառիթը, լիբիդոն:

Անառակաբարո գործողությունների օբյեկտիվ հատկանիշներ 

պարունակող վարքը, վերը նշված սուբյեկտիվ հատկանիշների 

բացակայության պայմաններում' անառակաբարո գործո

ղությունների հանցակազմ չի կազմում: Օրինակ' սեռական 

օրգաններին հպվելը բժշկական նպատակներով կամ բնական 

կարիքները հոգալու համար մերկանալն անառակաբարո 

գործողությունների հանցակազմ չեն կազմում:72

Սույն ձեռնարկի 1.3.1 պարագրաֆում քննարկված սեքսուալ 

բնույթի բռնի գործողությունների փորձի և բռնաբարության 

տարբերակման սկզբունքները կիրառելի են նաև այս հանցա

գործության և բռնաբարության կամ սեքսուալ բնույթի բռնի 

գործողությունների փորձի տարբերակման համար: Այսինքն

պետք է պարզել, օրինակ, սեռական օրգանների հպման

72 А .Д . Оберемченко. Развратные действия: уголовно-правовая

характеристика и проблемы квалификации. Автореферат диссертации на 

канд. юрид. наук. Краснодар, 2014, էջ 11:
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նպատակը եղել էր կամ երեխային մերկացնելու հետևքնով 

ակնկալվում էր հետագայում բռնի սեռական հարաբերություն 

ունենալը, թե' լոկ այդ գործողությունը կատարելը:

Հա րկ է հիշել, որ անառակաբարո են համարվում այն 

գործողությունները, որոնք չեն ուղեկցվում սեռական հարաբե

րությամբ, համասեռությամբ, սեքսոււսլ բնույթի այլ գործողու

թյուններով

Հ Հ  քր. օր.-ի 142-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն 

ծանրացնող են համարվում այն արարքները, որոնք կատարվել 

են'

1) տասնվեց տարին լրացած անձի կողմից' բռնություն 

գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով,

2) քսանմեկ տարին լրացած անձի կողմից ակնհայտ տասնվեց 

տարին չլրացած անձի նկատմամբ,

3) տասնութ տարին լրացած անձի կողմից տասնչորս տարին 

չլրացած անձի նկատմամբ,

4) միևնույն անձի նկատմամբ' պարբերաբար,

5) մի խումբ անձանց կողմից,

6) էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի կիրառմամբ:

Իսկ Հ Հ  քր. օր.֊ի 142-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն 

առանձնապես ծանրացնող են համարվում այն արարքները, 

որոնք կատարվել են'

1) տասնութ տարին չլրացած անձի նկատմամբ ծնողի կամ 

մանկավարժի կամ ուսումնական կամ բուժական կամ 

դաստիարակչական հաստատության աշխատակցի կամ այլ 

անձի կողմից, որի վրա դրված է նրա դաստիարակության 

կամ խնամքի պարտականություն,

2) տասներկու տարին չլրացած անձի նկատմամբ:
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Քանի որ ծանրացնող հանգամանքներն արդեն քննարկվել են 

նախորդ պարագրաֆներում, այստեղ կքննարկենք միայն «  քր. 

օր.֊ի 142-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետով նախատեսված 

հանգամանքը, այն է' էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի 

կիրառմամբ անառակաբարո գործողություններ կատարելը:

Այսպես' «էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանց» հասկա

ցությունն ամրագրված է «էլեկտրոնային հաղորդակցության 

մասին» «  օրենքում, որի 2-րդ հոդվածի համաձայն' էլեկտրո

նային հաղորդակցության ցանցը հաղորդման համակարգ է, իսկ 

համապատասխան դեպքերում' նաև միացնող-անջատող կամ 

ուղղորդող սարքավորումներ և այլ ռեսուրսներ, որոնք թույլ են 

տալիս հաղորդել ազդակներ (սիգնալներ) մալուխով, ռադիոյով, 

օպտիկական կամ այլ էլեկտրամագնիսական միջոցներով, այդ 

թվում' արբանյակային ցանցով, ամրակցված ցանցով և 

շարժական կապի երկրային ցանցով, էլեկտրական էներգիայի 

գծային համակարգերով այնպես, որ դրանք օգտագործվեն 

ազդակների հաղորդման համար' անկախ հաղորդվող 

տեղեկատվության տեսակից:

Այս կետի նախատեսումը պայմանավորված է համացանցի 

կիրառման տարածման միտումներով, ինչն օգտագործվում է նաև 

հանցագործների կողմից: Մասնավորապես, facebook, skype, 

одноклассники, вконтакте և այլ սոցիալական ցանցերն ու 

հաղորդակցման ծրագրերը հատուկ հետաքրքրություն են 

ներկայացնում մանկապիղծների համար, ովքեր կարող են դրանք 

օգտագործել երեխաներին մերկացնելու, մերկ կամ կիսամերկ 

լուսանկարներ ուղարկելու և այլ նմանատիպ նպատակների
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Չնայած այս դեպքում բացակայում է տուժողի և հանցավորի 

անմիջական կապը, սակայն հանցագործությունն իրականացվում 

է' ինտելեկտուալ անառակաբարո գործողության տեսքով' 

հանցավորի նպատակն իրականացնելով:

Հատկանշական է, որ վերը նշված օրենքը նախատեսում է 

հսկողական մեխանիզմներ էլեկտրոնային հաղորդակցության 

նկատմամբ, ինչը միանշանակ պետք է օգտագործվի քննչական 

պրակտիկայում համապատասխան դեպքերը բացահայտելիս:
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Գլուխ 2. Երեխաների սեռական անձեռնմխելիության և 

սեռական ազատության դեմ ուղղված 

հանցագործություններով մինչդատական վարույթը

2.1. Երեխաների սեռական անձեռնմխելիության և սեռական 

ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններով կրկնվող

դատավարական գործողությունների սահմանափակումը

Միջազգային իրավական չափանիշների համաձայն' պետք է 

խուսափել հատկապես սեռական հանցագործությունների զոհ 

հանդիսացող անչափահաս տուժողների կրկնակի հարցա

քննություններից: «Սեռական շահագործումից և սեռական

բնույթի բռնություններից երեխաների պաշտպանության մասին» 

2007թ.֊ի հոկտեմբերի 25-ի ԵԽ-ի կոնվենցիայի 31-րդ հոդվածի 1- 

ին մասի «է» կետի համաձայն' «(....) մասնավորապես պետք է 

ապահովվեն, որ տուժողների և հանցագործություն կատարած 

անձանց միջև շփումը դատարանում և իրավապահ մարմնի 

տարածքում տեղի չունենա, եթե այլ բան չեն նախատեսում 

իրավասու մարմինները' ելնելով երեխայի շահերից, կամ երբ 

նման շփում պահանջվում է նախաքննության կամ վարույթների 

նպատակներով»: Նույն կոնվենցիայի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

«ե» կետը նախատեսում է, որ «երեխայի հետ 

հարցաքննությունների թիվը հնարավորինս սահմանափակվի 

այնքանով, որքանով խիստ պահանջվում է քրեական վարույթի 

նպատակով», իսկ նույն հոդվածի 2-րդ մասն ամրագրում է, որ 

«յուրաքանչյուր Կողմ ձեռնարկում է անհրաժեշտ օրենսդրական
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կամ այլ միջոցներ' ապահովելու համար, որ տուժողի կամ, 

անհրաժեշտության դեպքում, վկայություն տվող երեխայի հետ 

բոլոր հարցազրույցները հնարավոր լինի ձայնագրել տեսաերիզի 

վրա, և այդ բոլոր ձայնագրված հարցազրույցները հնարավոր 

լինի որպես վկայություն ընդունել վարույթի ժամանակ’ իր 

ներպետական իրավունքով սահմանված կանոնների համաձայն»: 

Այնուհետև, նույն կոնվենցիան, շարունակելով առաջադրված 

դրույթը, 36֊րդ հոդվածի 2-րդ մասում տրամաբանորեն 

նախատեսում է, որ «յուրաքանչյուր Կողմ, իր ներպետական 

իրավունքով նախատեսված կանոններին համապատասխան, 

ձեռնարկում է անհրաժեշտ օրենսդրական կամ այլ միջոցներ' 

ապահովելու համար, որ տուժողը կարողանա ցուցմունք տալ 

դատարանում առանց իր ներկայության’ մասնավորապես 

համապատասխան հաղորդակցական տեխնոլոգիաների 

օգտագործման միջոցով»:

Անչափահաս երեխային դատարանում կրկնակի հարցա

քննության անթույլատրելիության մասին դրույթներ առկա են 

նաև միջազգային այլ փաստաթղթերում: Հանցագործությունից 

տուժած և հանցագործության վկա երեխաների գործերով 

արդարադատության ուղենիշների73 (Բանաձև 2005/20) 31-րդ 

կետի համաձայն' մասնագետները պետք է նաև իրականացնեն 

այնպիսի միջոցառումներ, որոնք.

ա) կնվազեցնեն հարցաքննությունների թիվը: Պետ ք է

սահմանել տուժող և վկա երեխաներից ցուցմունք ստանալու 

հատուկ ընթացակարգեր' հարցաքննությունների, ցուցմունքների, 

լսումների, և հատկապես' արդարադատության գործընթացի հետ

73 Guidelines on Justice in Matters involving Ch ild V ictim s and W itnesses o f 

Crime.
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անհարկի շփումների թիվը նվազեցնելու նպատակով, այդ թվում' 

տեսաձայնագրման կիրառմամբ.

բ) եթե դա նախատեսված է տվյալ իրավական համակարգով' 

կապահովեն տուժող և վկա երեխաների պաշտպանությունը 

հանցագործության կատարման մեջ մեղադրվող անձի կողմից 

հարցաքննվելուց' միաժամանակ հարգելով երեխայի' 

պաշտպանության իրավունքը: Անհրաժեշտության դեպքում

տուժող և վկա երեխաները պետք է հարցաքննվեն (այդ թվում' 

դատարանում) հանցագործության կատարման մեջ մեղադրվող 

անձի տեսադաշտից դուրս պայմաններում, պետք է նաև 

տրամադրվեն առանձին դատական սպասասրահներ և մեկուսի 

հարցաքննության տարածքներ.

գ) կապահովեն, որ տուժող և վկա երեխաները հարցաքննվեն 

երեխայի հանդեպ զգայուն եղանակով' դատավորների կողմից 

հսկողության հնարավորությամբ, նպաստելով ցուցմունքներ 

տալու գործընթացին և կրճատելով ահաբեկման 

հնարավորությունը, օրինակ' ցուցմունք տալիս օգնելու կամ 

հոգեբան փորձագետներ նշանակելու միջոցով74:

Քրեական արդարադատության համակարգում հայտնված 

երեխաների նկատմամբ գործողությունների ուղենիշների 

(առաջարկվել է Տնտեսական և սոցիալական խորհրդի 1997թ. 

հուլիսի 21-ի թիվ 1997/30 բանաձևով) 49-րդ կետի համաձայն' 

տարբեր իրավական ավանդույթներին, պրակտիկային և 

իրավական շրջանակներին համապատասխան' քննության և 

քրեական հետապնդման, ինչպես նաև դատական լսումների

74 Անչափահասների գործերով արդարադատության ոլորտի միջազգային 

փաստաթդթերի ժողովածու: Երևան, Քաղա քա ցիա կա ն հասարակության 

ինստիտուտ <Կ. 2012, էջ 121:
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ընթացքում հարկավոր է հնարավորինս խուսափել տուժող 

երեխայի և իրավախախտի ուղղակի շփումից75:

Անչափահաս տուժողների մասնակցությամբ դատավարական 

գործողությունների կրկնակիությունից խուսափելու նպատակով 

«  քննչական մարմինները պետք է պահպանեն հետևյալ 

պահանջները:

1. Քննիչը պետք է քրեական գործ հարուցելու օրինական 

առիթների և հիմքերի առկայության դեպքում անհապաղ հարուցի 

քրեական գործ' խուսափելով նյութերի նախապատրաստության 

ընթացքում երեխայից բացատրություններ վերցնելուց:

Բանն այն է, որ նյութերի նախապատրաստության ընթաց

քում, եթե երեխայից վերցվում է բացատրություն, ապա քրեա

կան գործ հարուցելուց հետո նույն երեխային պետք է կրկին 

հարցաքննել: Օրինակ' Հ Հ  քննչական կոմիտեի նախագահի 

տեղակալի 2015թ-ի հուլիսի 24-ի գրության հիման վրա Հ Կ Գ  

ավագ քննիչ Ա .Մ .-ի նկատմամբ իրականացվել է ծառայողական 

քննություն, այն բանի համար, որ Վ. Ս.-ի կողմից անչափահասին 

շահագործման ենթարկելու, 14 տարին չլրացած անձի հետ 

սեռական հարաբերություն ունենալու և անձին ապօրինի 

ազատությունից զրկելու դեպքերի առթիվ հարուցված քրեական 

գործով քննիչը քրեական գործ հարուցելու հիմքերի և առիթների 

ակնհայտ առկայության պայմաններում տևական ժամանակ' 

առանց իրավաչափ նպատակի, քրեական գործ չի հարուցել, 

նախապատրաստվող առերևույթ հանցավոր արարքների 

վերաբերյալ տեղեկությունների պայմաններում դրանք 

խափանելու և կանխելու, ինչպես նաև' կատարված առերևույթ
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հանցավոր արարքները բացահայտելու ուղղությամբ 

անհետաձգելի քննչական գործողություններ չի կատարել, իսկ 

քրեական գործ հարուցելուց հետո' առանց իրավաչափ 

նպատակի տևական ժամանակ անհրաժեշտ քննչական և 

դատավարական գործողություններ չի կատարել, ինչը ստեղծել է 

նոր հանցագործության կատարման և ապացույցների կորստի 

իրական հնարավորություն: Նշվա ծ դեպքով «  քննչական 

կոմիտեի կարգապահական հանձնաժողովը միաձայն որոշել է, 

որ նշված դրվագով < 4Գ  ավագ քննիչ Ա .Մ .-ի գործողություն

ներում առկա են իրավախախտման փաստը և մեղավորությունը:

2. Քննիչը պետք է մանրակրկիտ նախապատրաստվի 

անչափահասների մասնակցությամբ դատավարական գործո

ղություններին' բացառելով նրանց հետ միևնույն քննչական 

գործողությունների անհիմն կրկնելու դեպքերը:

Գրականության մեջ առանձնացվում են քննչական գործո

ղության նախապատրաստական փուլում կատարվող հետևյալ 

միջոցառումները76.

Տ Գործի հանգամանքների, երեխայի, ընտանիքի, կաս

կածյալի վերաբերյալ առկա բոլոր տեղեկատվության հավա

քագրում և ուսումնասիրություն, այդ թվում'

առաջին' ծնողների (ավելի հաճախ երեխայի մոր) հետ զրույց, 

(ինչպես է ծնողն իմացել հանցագործության մասին, ով է ավելի 

շուտ խոսել երեխայի հետ հանցագործության մասին),

76 Методические рекоммендации по организации и ведению допроса 

несовершеннолетних в специализированном помещении на этапе следствия. 

- СПб: Санкт-Петербургская общественная организация. «Врачи Детям», 
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երկրորդ զրույց այն մարդու հետ, ում երեխան առաջինն է 

պատմել հանցագործության մասին:

Տ Երեխայի բարեկամների և քննչական գործընթացում 

ներգրավված այլ գերատեսչությունների մասնագետների 

(մանկավարժ, հոգեբան, խնամակալության և հոգաբարձության 

մարմինների ներկայացուցիչ և այլն) հետ նախնական 

հանդիպում: Այս փուլում անհրաժեշտ է պարզել, թե երեխայի 

հարցաքննության ժամանակ ով է մասնակցելու վարույթին, և ով 

է հետևելու հարցաքննությանը' տեսահաղորդման 

(видеотрансляция) միջոցով կամ ավելի ուշ ծանոթանալու հարցա

քննության ձայնագրության հետ: Հարցաքննությանը մասնակցող 

մեծահասակներին (օրինական ներկայացուցիչներին, խնամա

կալության և հոգաբարձության մարմինների ներկայացուցիչ

ներին) առաջին հերթին անհրաժեշտ է հանձնարարել գրավելու 

գործընթացին առավել քիչ միջամտող դիրք, կառավարելու իրենց 

վերբալ և ոչ-վերբալ վարքագիծը:

Տ Հարցաքննության համար սենյակի ընտրություն, օժան

դակող միջոցների պատրաստում (խաղալիքներ, նկարչության 

պարագաներ, անատոմիական նկարներ, տիկնիկներ և այլն), 

սարքավորումների ստուգում:

Տ Հարցերի ցանկի նախապատրաստում, որոնք պետք է 

տրվեն անչափահասին: Հարցերի ձևակերպման հարցում կարող 

է օգտակար լինել մանկավարժը, ով ծանոթ է երեխայի 

ճանաչողության և խոսքի զարգացման մակարդակին, ինչպես 

նաև' հոգեբանը:

■Տ Նախաքննության ընթացքում անհրաժեշտ է անչափա

հաս տուժողին տեղեկացնել նրա իրավունքների, ժամկետների, 

դատավարության ընթացքի և իրենց գործով ընդունված
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որոշումների մասին: Երեխաներին անհրաժեշտ է հստակ տե

ղեկացնել նաև, թե ինչ է իրենց սպասվում հարցաքննության 

ընթացքում' ձգտելով ապահովել որոշակիության և կանխատե- 

սելիության առավելագույն աստիճան: Նախքան հարցաքննու

թյան սկիզբը երեխան պետք է ծանոթանա տեղանքին, ինչպես 

նաև հարցաքննությանը մասնակիցների դերին և գործառույթ

ներին: Ողջ տեղեկատվությունը երեխային պետք է տրամադրել 

նրան հասկանալի լեզվով և այն ձևով, որը հաշվի է առնում նրա 

տարիքը և հասունության աստիճանը:

Քննիչը, մանկավարժի կամ հոգեբանի հետ համագործակ

ցելով, պետք է օգնի երեխային հաղթահարելու վախը և կաշ

կանդվածությունը: Նախադպրոցական տարիքի երեխաների հետ 

շփվելիս կարելի է շրջել տարածքով, ինչպես նաև առաջարկել 

երեխային մոտիկից ուսումնասիրել խաղալիքները: Կարելի է 

օգտագործել ստեղծագործական խաղեր (միասին ինչ-որ բան 

նկարել, ծեփել ծեփամածուկով, հավաքել կոնստրուկտոր և այլն): 

Կրտսեր դպրոցականների հետ կարելի է խոսել դպրոցից' 

սիրված և չսիրված առարկաներից, համադասարանցիներից, 

տնային կենդանիներից և ամառային արձակուրդների 

ծրագրերից: Դեռահասների հետ զրույցի սկզբում կարելի է 

անդրադառնալ նրանց նախասիրություններին, հագուստի, 

երաժշտության, կինոյի հետ կապված նախապատվություններին: 

Կարևոր է դրսևորել անկեղծ հետաքրքրվածություն դեռահաս 

անձի նկատմամբ, քանի որ այդ տարիքում երեխաները շատ 

զգայուն են կեղծավորության հանդեպ:

Հոգեբանական կապի հաստատմանը, կախված հանգա

մանքներից, կարելի է հատկացնել 5-ից 20 րոպե: Անչափահասի 

հետ համատեղ գործունեությունը և նախնական զրույցը պետք է

100



լինի դրական կամ չեզոք' կապված կատարված հանցա

գործության հանգամանքների հետ (օրինակ' պետք չէ խոսել 

դպրոցից, եթե կան կասկածներ, որ բռնության մեջ մեղավոր է 

ուսուցիչը)77:

2.2 Երեխաների սեռական անձեռնմխելիության և սեռական 

ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններով 

անչափահասի մասնակցությամբ կատարվող քննչական 

գործողությունների տևողությունը

Հ Հ  քր. դատ. օր.֊ի 205.1-րդ հոդվածի համաձայն' 

հարցաքննությունը չի կարող տևել անընդմեջ չորս ժամից, իսկ 

անչափահասի, ինչպես նաև հոգեկան կամ այլ ծանր հի

վանդությամբ տառապող անձի հարցաքննությունը' երկու ժամից 

ավելի: Հարցաքննությունը թույլատրվում է շարունակել

հարցաքննվող անձին հանգստի և սնվելու համար անհրաժեշտ 

առնվազն մեկ ժամ ընդմիջում տրամադրելուց հետո: Օրվա մեջ 

հարցաքննության ընդհանուր տևողությունը չի կարող 

գերազանցել ութ, իսկ անչափահասի, ինչպես նաև հոգեկան կամ 

այլ ծանր հիվանդությամբ տառապող անձի համար' վեց ժամը: 

Բժշկի եզրակացության հիման վրա քննիչը կարող է սահմանել 

սույն հոդվածով նախատեսված հարցաքննության ժամկետներից 

ավելի կարճ ժամկետներ: Հարցաքննության տևողության

օրենսդրական սահմանափակումները վերաբերում են ինչպես 

անչափահաս մեղադրյալին (կասկածյալին), այնպես էլ 

անչափահաս տուժողին (վկային):
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Քննիչն անչափահաս տուժողի հարցաքննության առավելա

գույն տևողության օրենսդրական սահմանափակումից բացի, 

պետք է նկատի ունենա, թե երեխան ին՞չ ժամանակահատվա

ծով կարող է կենտրոնացնել իր ուշադրությունը, մասնւսվորւս-

1. դպրոցականների ուշադրության կենտրոնացման ունա

կությունը կախված տարիքից և զարգացվածության աստիճանից 

կարող է տատանվել 30 րոպեից մինչև 1.5 ժամ, սակայն 

հարցաքննության արդյունավետ տևողությունը 45 րոպե է (1 

դասաժամ դպրոցում).

2. նախադպրոցականների հարցաքննության արդյունավետ 

տևողությունն է' 20 րոպեից ոչ ավել78:

Ռ Դ  քր. դատ. օր.֊ի 191-րդ հոդվածի 1-ին մասում (փոփո

խությունն ուժի մեջ է մտել 2015թ. հունվարի 1-ից) սահմանվել է 

վերոնշյալ հարցի վերաբերյալ հետևյալ կանոնները.

■Տ 7 տարին չլրացած անչափահաս վկայի կամ տուժողի 

մասնակցությամբ իրականացվող քննչական գործողությունները 

մեկ օրվա ընթացքում չեն կարող գերազանցել մեկ ժամը, իսկ 

առանց ընդմիջման կարող են տևել առավելագույնը 30 րոպե.

■Տ 7-14 տարեկան անչափահաս վկայի կամ տուժողի մաս

նակցությամբ իրականացվող քննչական գործողությունները մեկ 

օրվա ընթացքում չեն կարող գերազանցել երկու ժամը, իսկ 

առանց ընդմիջման կարող են տևել առավելագույնը 1 ժամ.

■Տ 14 տարին լրացած անչափահաս վկայի կամ տուժողի 

մասնակցությամբ իրականացվող քննչական գործողություները

78 Նույն տեղը, էջ 18
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մեկ օրվա ընթացքում չեն կարող գերազանցել չորս ժամը, իսկ 

առանց ընդմիջման կարող են տևել առավելագույնը 2 ժամ:

Ղազախստանի Հանրապետությունում, Բելոռուսի Հա նրա 

պետությունում և Տաջիկստանում անչափահասների հարցա

քննությունն, անկախ վերջիններիս դատավարական կարգա

վիճակից, կատարվում է օրվա ցերեկային ժամերին և առանց 

ընդմիջման չի կարող տևել 2 ժամից, իսկ ընդհանուր առմամբ' 4 

ժամից ավել: Անչափահասների հարցաքննության առավել երկար 

տևողություն է նախատեսված Վրաստանի և Ուզբեկստանի 

Հանրապետությունների քրեադատավարական օրենսդրությամբ' 

առաջին դեպքում անչափահասների հարցաքննությունն առանց 

ընդմիջման չի կարող տևել 4 ժամից ավել, քննչական 

գործողությունը կարող է ընդմիջվել ըստ անհրաժեշտության, իսկ 

երկրորդ դեպքում' անչափահասի հարցաքննության 

տևողությունը չպետք է գերազանցի 6 ժամը, չհաշված հանգստի 

համար տրամադրվող մեկժամյա ընդմիջումը:

2.3. Երեխաների սեռական անձեռնմխելիության և սեռական 

ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններով 

անչափահասների հարցաքննությունն հարմարեցված 

սենյակներում անցկացնելը և հարցաքննությունը 

տեսաձայնագրելը

Ընդհանուր առմամբ հարցաքննությունը կատարվում է 

նախաքննության մարմնում հարմարեցված սենյակներում: Եթե 

տարիքի կամ հիվանդության պատճառով վարույթն իրակա

նացնող մարմին անձի ներկայանալն անհնար է, հարցա

քննությունը կատարվում է հարցաքննվողի գտնվելու վայրում:

103



Եթե անչափահաս տուժողի տարիքային առանձնահատկու

թյունից ելնելով նպատակահարմար չէ անչափահաս տուժողին 

հարցաքննել նախաքննության կատարման վայրում (օրինակ' եթե 

նախաքննության մարմնի շինությունում բացակայում են 

երեխաների հարցաքննության համար հատուկ հարմարեցված 

սենյակներ, ապա նպատակահարմար չէ հարցաքննության 

նպատակով անչափահասին հրավիրել նախաքննության մարմին 

կամ ոստիկանություն), ապա անչափահասին կարելի է 

հարցաքննել նրա գտնվելու վայրում:

Հանցագործությունից տուժած և հանցագործության վկա 

երեխաների գործերով արդարադատության ուղենիշների79 

(Բանաձև 2005/20) 30-րդ կետի համաձայն' մասնագետները 

պետք է տուժող և վկա երեխաների հանդեպ զգայուն մոտեցում 

ցուցաբերեն, որպեսզի կիրառվեն երեխայի հանդեպ զգայուն 

ընթացակարգեր, այդ թվում' երեխաների համար նախատեսված 

հարցաքննության սենյակները, մեկ վայրում գործող 

բազմամասնագիտական ծառայությունները տուժող և վկա 

երեխաների համար, վերանայված դատական միջավայրը, որն 

ուշադրություն է դարձնում վկա երեխաներին, երեխայի 

հարցաքննությունների ընդմիջումները, լսումների նշանակումն 

այնպիսի ժամերի, որը համապատասխանում է երեխայի 

տարիքին և հասունությանը, ծանուցման պատշաճ համակարգը, 

որն ապահովում է, որպեսզի երեխան դատարան գնա միայն 

անհրաժեշտության դեպքում, ինչպես նաև երեխայի կողմից 

ցուցմունք տալու առումով նպաստավոր համապատասխան այլ 

միջոցները: Նույն Ուղենիշի 31-րդ կետի համաձայն'

79 Guidelines on Justice in Matters involving Child V ictim s and W itnesses o f 

Crime.
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մասնագետները պետք է նաև իրականացնեն այնպիսի 

միջոցառումներ, որոնք կապահովեն տուժող և վկա երեխաների 

պաշտպանությունը հանցագործության կատարման մեջ 

մեղադրվող անձի կողմից հարցաքննվելուց' միաժամանակ 

հարգելով երեխայի' պաշտպանության իրավունքը: 

Անհրաժեշտության դեպքում տուժող և վկա երեխաները պետք է 

հարցաքննվեն (այդ թվում’ դատարանում) հանցագործության 

կատարման մեջ մեղադրվող անձի տեսադաշտից դուրս 

պայմաններում, պետք է նաև տրամադրվեն առանձին դատա

կան սպասասրահներ և մեկուսի հարցաքննության տարածքներ: 

Հարցաքննության կատարման վայրը կարևոր ազդեցություն 

ունի երեխայի' հարցերին պատասխանելու ունակության վրա: 

Հարցաքննության վայրն ընտրելիս պետք է նկատի ունենալ, որ 

հարցաքննության սենյակները լինեն' առաջին, հարմարավետ և 

հաճելի' անչափահասի և իրավապահ մարմինների 

աշխատակիցների համար, երկրորդ, անչափահասի համար 

գրավիչ' մանկահասակների համար այդտեղ պետք է լինեն 

տիկնիկներ, խաղալիքներ, նկարչական տետրեր և մատիտներ, 

մյուսների համար' գունազարդ կահույք, գրքեր, հեռուստացույց և 

այլն, երրորդ, հանգիստ վայր: Եթե նախաքննության մարմնի 

շինությունում չկա համապատասխան սենյակ, անհրաժեշտ է 

պայմանավորվել երեխաներին օգնություն/ աջակցություն 

տրամադրող կենտրոնի (հասարակական կազմակերպության) 

հետ, որպեսզի հարցաքննությունն անց կացվի նրանց 

սենյակներից մեկում:80 Անհրաժեշտության դեպքում անչափա-

80 Օ.Բրայսւն, Թ .Հոթ են , ՍԼՎան դեն Բորն. Ինչպես հսւրցաքննել 

թրաֆիքինգի/շահագործման ենթարկված անչափահասներին /մեթոդական
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հասի հարցաքննությունը կարող է կատարվել մանկապարտեզի 

կամ դպրոցի համապատասխան սենյակում: Դպրոցը և

մանկապարտեզը չպետք է լինեն տուժողի կրթական 

հաստատությունը:

Անչափահաս տուժողների, իսկ անհրաժեշտության 

դեպքում նաև վկաների հարցաքննությունն անհրաժեշտ է 

կատարել տեսաձայնագրության կիրառմամբ: Տեսաձայնա

գրության կիրառման հիմնական առավելություններն են.

■Տ տեսաձայնագրությունն' ի տարբերություն գրավոր 

արձանագրության, թույլ է տալիս առավել ճիշտ գրանցել 

երեխայի ցուցմունքները, ներառյալ նրա վարքագծն ամրագրելը 

(երեխայի հուզական արձագանքները, նրա դիմախաղային և 

ժեստային առանձնահատկությունները),

■Տ տեսաձայնագրությունը թույլ է տալիս կրճատել 

անչափահասի հարցաքննությունների թիվը քրեական գործի 

քննության ընթացքում, ինչպես նաև դատական նիստերն 

անցկացնել առանց անչափահասի մասնակցության81:

Տեսաձայնագրության կիրառման ժամանակ հաճախակի 

հանդիպող սխալներն են.

1.Քննիչը փոխարինում է երեխայի կողմից օգտագործվող 

բառերը և արտահայտություններն իր սեփական' հասուն, «ճիշտ» 

տերմիններով: Հետագայում դա կարող է հանգեցնել

դատարանում ստացված տեղեկատվության հավաստիության

ձեռնարկ իրավապահ մարմինների աշխատակիցների համար/: Երևան. 

2012, էջեր 18-19:

81 Методические рекомендации по организации и ведению допроса 

несовершеннолетних в специализированном помещении на этапе следствия. 

- СПб: Санкт-Петербургская общественная организация. «Врачи Детям», 

2014. էջ 45.
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վերաբերյալ կասկածների: Կարևոր է, արձանագրությունում

բառացիորեն ամրագրել երեխայի կողմից օգտագործվող 

դարձվածները և արտահայտությունները:

2. Քննչական գործողությունների մասնակիցներին չեն 

պարզաբանվում նրանց իրավունքներն ու պարտականություն

ները, ինչը հետագայում հանգեցնում է քննչական գործողու

թյունն անօրինական ճանաչելուն82:

2.4. Երեխաների սեռական անձեռնմխելիության և սեռական 

ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններով 

հոգեբանի և մանկավարժի մասնակցության 

առանձնահատկությունները

Իրավահամեմատական ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, 

որ մի շարք երկրների օրենսդրությամբ անչափահասի մաս

նակցությամբ կատարվող քննչական գործողությանը 

մասնակցում են մանկավարժներ և (կամ) հոգեբաններ: Երկրների 

գերակշիռ մեծամասնությունում քրեական դատավարության 

շրջանակներում մինչև 16 կամ մինչև 18 տարեկան անչափահաս 

կասկածյալների կամ մեղադրյալների, ինչպես նաև մինչև 14 կամ 

մինչև 16 տարեկան տուժողների մասնակցությամբ կատարվող 

քննչական կամ դատավարական գործողությունների 

կատարմանը, մանկավարժի կամ հոգեբանի մասնակցությունը 

պարտադիր է (Վրաստանի Հանրապետություն, Ղազախստանի 

Հանրապետություն, Ռուսաստանի Դաշնություն, Տաջիկստան): 

Բացառություն է կազմում Ուզբեկստանի Հանրապետությունը,

82Նույն տեղը:
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որտեղ բացառապես քննիչի կամ դատախազի հայեցողությամբ 

անչափահաս մեղադրյալի հարցաքննությանը մասնագետի 

կարգավիճակով կարող է մասնակցել մանկավարժ կամ 

հոգեբան, իսկ Բելոռուսի Հանրապետության օրենսդրության 

համաձայն' մինչև 14 տարեկան անչափահաս տուժողի և վկայի 

հարցաքննությանը պարտադիր է և  մանկավարժի, և  հոգեբանի 

մասնակցությունը, որոնք քրեական գործով վարույթին 

ներգրավվում են որպես մասնագետ:

Անչափահասների հարցաքննության հարցում հետաքրքիր 

մոտեցում է դրսևորել Մոլդովայի Հանրապետության օրենս

դրությունը: Մոլդովայի Հանրապետության քրեադատավսւրա- 

կան օրենսդրության համաձայն' անչափահասի հարցաքննու

թյանը հոգեբանի ներգրավումը պարտադիր է, հոգեբանը 

քննչական գործողության կատարմանը մասնակցում է մաս

նագետի կամ հարցաքննողի կարգավիճակով: Հարցաքննող է 

այն անձը, որն իրավասու մարմնի կողմից հրավիրվում է որպես 

միջնորդ անչափահաս տուժողի կամ վկայի հարցաքննությանը 

մասնակցելու համար: Որպես հարցաքննողներ հանդես են գալիս 

հատուկ մասնագիտացում ունեցող իրավաբանները կամ 

հոգեբանները: Անչափահասի հարցաքննությանը հարցաքննողը 

մասնակցում է որպես մասնագետ: Մոլդովայի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ առանձնահատուկ մոտեցում է ցուցաբերվել նաև 

անչափահաս տուժողների հարցաքննությանը տարիքային 

առանձնահատկություններից ելնելով, մասնավորապես' մինչև 14 

տարեկան տուժողը հարցաքննվում է միայն սեռական 

ոտնձգության, երեխաների առևտրի, ինչպես նաև ընտանեկան 

բռնության վերաբերյալ գործերով, իսկ մյուս գործերով' եթե դա 

պահանջում է արդարադատության կամ անչափահասի շահը:
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«  քր. դատ. օր.֊ի 207-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն' 

մինչև տասնվեց տարեկան վկայի կամ տուժողի հարցաքննու

թյունը կատարվում է մանկավարժի մասնակցությամբ: «  քր. 

դատ. օր.֊ում նախատեսված չէ անչափահաս տուժողի մաս

նակցությամբ քննչական գործողություններին հոգեբանի մաս

նակցության վերաբերյալ հատուկ նորմ: Հ Հ  քր. դատ. օր.-ը չի 

սահմանում, թե հարցաքննությանը մասնակցելիս մանկավարժն 

ի՞նչ դատավարական իրավունքներ կամ պարտականություններ 

ունի, արդյոք կարող է հարցեր տալ անչափահասին, կամ 

հարցաքննության արձանագրության մեջ առարկու-թյուններ 

ներկայացնել: Օրենքով կարգավորված չէ նաև մանկավարժին 

ներկայացվող պահանջները, նրան բացարկ հայտնելու հիմքերը 

և այլն: Սա այն դեպքն է, երբ օրենքը պարզապես նախատեսում է 

քննչական գործողությանն անորոշ կարգավիճակ ունեցող անձի 

մասնակցություն, սակայն չի նախատեսում որևէ իրավունք կամ 

պարտականություն, ինչը բացասական ազդեցություն է թողնում 

իրավակիրառ պրակտիկայի վրա:

Գործնականում կարևոր է քննչական գործողություններին 

մասնակցելու համար ծանոթ կամ անծանոթ մանկավարժ 

հրավիրելու, ինչպես նաև գործի նկատմամբ վերջինիս 

շահագրգռվածության վերաբերյալ հարցի պարզումը: 

Հեղինակների մի խումբը կարծում է, որ անհրաժեշտ է հրավիրել 

երեխային ծանոթ մանկավարժի: Սնացած դեպքերում, երբ 

քննության մարտավարական հանգամանքներից ելնելով ծանոթ 

մանկավարժի մասնակցությունը դիտարկվում է ոչ 

նպատակահարմար, ինչպես նաև անչափահասի մոտ հնարավոր 

հոգեբանական անոմալիաների դրսևորման ժամանակ 

օգնություն ցուցաբերելու նպատակով անհրաժեշտ է հրավիրել
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տարիքային գործոնով մասնագիտացված հոգեբանության 

ոլորտի մասնագետի83: Երկրորդ խումբը կարծում է, որ

պարտադիր չէ, որպեսզի մանկավարժը ներկայացնի այն 

ուսումնական հաստատությունը, որտեղ սովորել կամ սովորում է 

երեխան: Քննիչը նախաքննության բոլոր փուլերում պետք է 

ապահովի միևնույն մանկավարժի մասնակցությունը, քանի որ 

ծանոթ անձն ընդունակ է հարցաքննությունն անցկացնել առավել 

արդյունավետ' երեխայի և մանկավարժի միջև արդեն իսկ 

ստեղծված հոգեբանական կապի շնորհիվ: Երեխային ճանաչող 

մանկավարժը հոգեբանական կապ ստեղծելու ժամանակ 

երեխայի վրա կթողնի դրական հոգեբանական ազդեցություն, 

բայց ոչ թե կապված հատուկ գիտելիքների կիրառման հետ, այլ 

երեխայի մոտ մանկավարժի հանդեպ ձևավորված 

հեղինակության շնորհիվ84: Օրինակ' Հ Հ  քննչական կոմիտեի' 

2015թ. 1-ին կիսամյակում սեռական բնույթի 

հանցագործությունների վերաբերյալ քրեական գործերով 

նախաքննության ընթացքում անչափահաս տուժողների 

իրավունքների պաշտպանության վիճակի ուսումնասիրության 

արդյունքներով պարզվել է, որ անչափահասների հարցա

քննությանը մանկավարժի մասնակցությունը շատ դեպքերում 

քննիչների կողմից ապահովվել է ձևականորեն' միևնույն գործով 

յուրաքանչյուր անգամ անչափահասին լրացուցիչ հարցաքննելիս 

մասնակից է դարձվել նոր մանկավարժ, որը տեղյակ չի եղել

83 И.А. Макаренко. Проблемы участия третьих лиц в процессе расследования 

уголовных дел в отношении несовершеннолетних// Вопросы ювенальной

84 И.В. Сухов. Правовое положение педагога и психолога по уголовным 

делам с участием несовершеннолетних// Закон и право, 2007, №12, էջ 76:
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գործի հանգամանքներից, անչափահաս տուժողի տված նախորդ 

ցուցմունքներից, ինչով էլ պայմանավորված է և բացատրվում է 

մանկավարժների պասիվությունը քննչական գործողության 

ընթացքում:

Քննարկվող հարցի կապակցությամբ պետք է նշել, որ 

օրենսդրությամբ ամրագրված չէ, թե որ մանկավարժն է 

հրավիրվում քննչական գործողություններին մասնակցելու: Այդ 

հարցն ունի բացառապես տակտիկական նշանակություն, ուստի 

այս կամ այն մանկավարժին ընտրում է քննիչը’ կախված գործի 

կոնկրետ հանգամանքներից, երեխայի անձից, նրա 

հոգեբանական վիճակից և այլ գործոններից:

Հարցաքննությանը մանկավարժի մասնակցությունը 

հավաստվում է անչափահասի ցուցմունքը մանկավարժի 

ստորագրությամբ հաստատելով և գործի նյութերին վերջինիս 

մանկավարժական կրթությունը հաստատող փաստաթուղթի 

պատճենը կցելով: Մանկավարժի մասնակցությունն ապահովելու 

օրենսդրական պահանջի նկատմամբ անտարբեր վերա

բերմունքի վառ դրսևորման օրինակ է, երբ վարույթն 

իրականացնող մարմինը Հ Հ  քր. օր.֊ի 142-րդ հոդվածի 

հատկանիշներով (անառակաբարո գործողություններ) հարուց

ված քրեական գործով անչափահասի հարցաքննությանը որպես 

մանկավարժ է հրավիրել միջնակարգ ուսումնական հաս

տատությունում դասավանդող, մասնագիտությամբ ինժեներ- 

մեխանիկին: Մեկ այլ օրինակ' վարույթն իրականացնող մար

մինը Հ Հ  քր. օր.֊ի 138-րդ հոդվածի հատկանիշներով (բռնա

բարության դեպքի առթիվ) հարուցված քրեական գործով 

անչափահաս տուժողի հարցաքննությանը որպես մանկավարժ է 

ներգրավել դպրոցի զինվորական ղեկավարին:
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Գործնականում հանդիպում են դեպքեր, երբ վարույթին որպես 

մանկավարժ կամ որպես ինքնուրույն մասնակից ներգրավվում է 

հոգեբան: Այսպես, Շիրակի մարզային քննչական վարչության 

վարույթում քննվող քրեական գործով մասնակցել է հոգեբան, 

ինչը պայմանավորված է եղել նրանով, որ տուժողն ունեցել է 

հոգեկան խնդիրներ: Մեկ այլ դեպքում Հ Հ  քննչական կոմիտեի 

հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր 

վարչությունում քննվող քրեական գործով տուժողի 

հարցաքննությանը մասնակցել է կրթահամալիրի հոգեբանը' 

մանկավարժի կարգավիճակով:

Անչափահաս տուժողների մասնակցությամբ կատարվող 

քննչական գործողություններին, հոգեբանի մասնակցության 

վերաբերյալ հատուկ նորմ նախատեսված չէ: Կարծում ենք, 

մանկավարժի մասնակցությունն ինքնին չի բացառում 

անչափահասի մասնակցությամբ կատարվող գործողություն

ներին նաև հոգեբանի մասնակցությունը: Հոգեբանը քրեական 

վարույթին կարող է հրավիրվել Հ Հ  քր. դատ. օ ր .֊ի  84֊րդ  

հոդվածի կարգով' որպես մասնագետ:

Տեսության մեջ նույնպես նշվում է, որ մանկավարժը և 

հոգեբանն ունեն տարբեր դատավարական կարգավիճակներ' 

հոգեբանը մասնագետ է, իսկ մանկավարժն ունի ինքնուրույն 

իրավական կարգավիճակ: Դատավարությանը ներգրավվող

հոգեբանին պետք է դիտարկել ոչ թե որպես մանկավարժ 

(այսինքն' նա, ով զբաղվում է ուսումնական և մանկավարժական 

գործունեությամբ), այլ որպես քրեական դատավարությանը 

ներգրավվող, մարդու վարքագիծը և նրա հոգեբանական 

առանձնահատկություններն ուսումնասիրող մասնագետ: 

Հոգեբանի' որպես իր բնագավառում հատուկ գիտելիքների
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տիրապետող անձի խնդիրները քրեական գործով դատավա

րության ընթացքում տարբերվում են մյուս մասնագետների 

խնդիրներից' ինչի հետ կապված մանկավարժը պետք է 

դիտարկվի որպես քրեական դատավարության ինքնուրույն 

մասնակից: Ի տարբերություն հոգեբանի' մանկավարժի մաս

նակցությունն անհրաժեշտ է երեխայի համար հարմարավետ 

իրավիճակի ձևավորման, քննչական գործողություններին նրա 

արագ ադապտացիայի, երեխայի վրա հնարավոր կամայական 

կամ ոչ կամայական ճնշումների բացառման նպատակով: Թեև, 

մանկավարժները տիրապետում են մանկական հոգեբանության 

բնագավառում հիմնական մասնագիտական գիտելիքների, 

սակայն հոգեբանների գործունեության մեջ շեշտադրումը 

կատարվում է երեխայի հոգեկան վիճակի օրինաչափությունների 

ճանաչման վրա: Մանկավարժն իր հերթին հանդիսանում է 

մասնագետ դաստիարակության և կրթության բնագավառում և չի 

կարող տիրապետել հոգեբանական ամբողջ գիտելիքներին85: 

Հոգեբանը, նախապես ուսումնասիրելով երեխայի անձը 

(քրեական գործի նյութերով, ինչպես նաև օրինական 

ներկայացուցչի, մանկավարժի հետ անմիջական շփման 

ճանապարհով), աջակցություն է ցուցաբերում քննիչին մար

տավարական հնարքների ընտրության գործում' շփման 

ենթադրյալ ձևի, երեխայի մոտ ճիշտը պատմելու ցանկության 

առաջացման վրա: Բացի այդ, հոգեբանը պարտավոր է կողմերին 

պարզաբանել այն հարցերն (իր իրավասությանը համապա

տասխան), որոնք կարող են առաջանալ քննչական գործողութ

85 А.Н. Д ощ ицын. Процессуальные и криминалистические особенности 

производства следственных действий с участием малолетних.

М ., Ю рлитинформ, 2015, էջ 73:
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յունների կատարման ընթացքում: Քրեական դատավարությանը 

մասնակցելու համար ցանկալի է հրավիրել մանկական կամ 

տարիքային գործոնով մասնագիտացված հոգեբանության 

բնագավառում փորձառու մասնագետի:

Երեխաների նկատմամբ կատարված սեռական հանցագոր

ծությունների գործերով վերջիններս բախվում են սթրեսի, 

ջոկային իրավիճակների, որոնք առաջանում են կատարվածի 

բացասական գործոնների ազդեցությունից: Նշվա ծ վիճակն իր 

հերթին հանգեցնում է երեխաների հուզական անկայունությանը, 

այդ իսկ պատճառով սեքսոււսլ ուղղվածության գործերով 

անհրաժեշտ է հոգեբանի’ բժշկական հոգեբանության 

բնագավառի մասնագետի, մասնակցություն: Ենթադրվում է, որ 

քննչական գործողություններին հենց այդպիսի հոգեբանի 

մասնակցությունը կարող է օգտակար լինել մի շարք գործնական 

խնդիրների լուծման, այդ թվում' օժանդակություն քննիչին 

երեխայի հետ կոնտակտի հաստատման հարցում (մանկավարժի 

և ներկայացուցիչների հետ համատեղ)' քննչական 

գործողությունների կատարման տակտիկայի որոշման և 

ցուցմունք տալու հարցում երեխայի վերաբերմունքի մշակման 

համար, ինչպես նաև հուզական ծանրաբեռնվածության 

հաղթահարման գործում աջակցության ցուցաբերում' 

պայմանավորված տարբեր բացասական գործոններով86:

2.5. Երեխաների սեռական անձեռնմխելիության և 

սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցա-

86Նույն տեղը, էջ 72:
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գործություններով անչափահաս տուժողի իրավունքների և 

մեղադրյալի հակընդդեմ հարցման իրավունքի ապահովումը

Սեռական հանցագործությունների զոհ հանդիսացող անչա

փահաս երեխաների իրավունքների և օրինական շահերի 

պաշտպանության անհրաժեշտությունից ելնելով' առանձին 

պետությունների քրեական դատավարության օրենսդրությամբ 

նախատեսվում են դատավարական կառուցակարգեր, որոնք 

կոչված են ապահովելու երեխայի ֆիզիկական և հոգեբանական 

անվտանգությունը: Այսպես' Ուկրաինայի քրեական

դատավարության նոր օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի 9-րդ կետի 5- 

րդ պարբերության համաձայն' « սեռական ազատության և 

անձեռնմխելիության դեմ ուղղված հանցագործությունների, 

ինչպես նաև բռնությամբ կատարվող հանցագործությունների 

վերաբերյալ քրեական վարույթով նախկինում հարցաքննված 

երկու և ավելի անձանց ցուցմունքների միջև հակասությունները 

լուծելու նպատակով փոքրահասակ կամ անչափահաս երեխայի 

ու կասկածյալի միջև հարցաքննություն չի կարող անցկացվել»: 

էստոնիայի Հանրապետության քր. դատ. օր.֊ում կատարված 

փոփոխությունների համաձայն' դատարանն իրավասու է 

անչափահասին չհրավիրելու դատարան և թույլատրելու որպես 

ապացույց ներկայացնել նախաքննության ընթացքում տվյալները, 

եթե'

1. պաշտպանության կողմը հնարավորություն է ունեցել 

նախաքննության ընթացքում հարցեր տալ վկային,

2. եթե վկան 10 տարեկանից փոքր է, իսկ հարցաքննությունը 

կվնասի նրա հոգեբանությանը,



3. եթե վկան փոքր է 14 տարեկանից, իսկ հարցաքննությունը 

վերաբերում է սեռական հանցագործություններին:

Սեռական հանցագործության զոհ անչափահասին դատա

րանում առերես (դեմ առ դեմ) հարցաքննելու հարցին 

անդրադարձել է ԱՄՆ գերագույն դատարանը: Այսպես, 1988թ.- 

ին Կայն ընդդեմ Այովայի գործով Գերագույն դատարանը գտել է, 

որ խախտվել է մեղադրյալի հակընդդեմ հարցման իրավունքը, 

քանի որ սեռական հանցագործության երկու զոհերը 

հարցաքննվել են միակողմանի տեսակապի միջոցով' պաշտ

պանիչ էկրանի հետևում, որի պայմաններում երեխաները չեն 

տեսել մեղադրյալին, իսկ մեղադրյալը ոչ պարզ տեսանելի 

պայմաններում է հետևել հարցաքննությանը: Մեղադրյալը

բողոքարկել է, որ պաշտպանիչ էկրանի կիրառմամբ երեխաների 

հարցաքննությամբ խախտվել է դեմ առ դեմ հակընդդեմ 

հարցման իրավունքը: ԱՄՆ գերագույն դատարանը նշված

գործով հաստատել է մեղադրյալի հակընդդեմ հարցման 

իրավունքի խախտում և սահմանել, որ հակընդդեմ հարցումը 

պետք է իրականացվի դեմ առ դեմ: Սակայն, երկու տարի անց 

Ա ՍՆ  գերագույն դատարանը մեկ այլ գործով վերը նշված 

ընդհանուր կանոնից սահմանել է բացառություն: ԱՄՆ գերագույն 

դատարանն ուժի մեջ է թողել Մերիլենդ նահանգի օրենսդրական 

կարգավորումը, որի համաձայն' դատավորը հնարավորություն 

ունի երեխայի հարցաքննությունն իրականացնել միակողմանի 

տեսակապի միջոցով: Այս դեպքում երեխան, դատախազը և 

մեղադրյալի փաստաբանը գտնվել են առանձին սենյակում, իսկ 

դատավորը, երդվյալ ատենակալները և մեղադրյալը' դատական 

նիստերի դահլիճում: Երեխան ուղղակի և առերես

հարցաքննության է ենթարկվում առանձին սենյակում, իսկ
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դատական նիստերի դահլիճում գտնվող դատավարության 

մասնակիցները հարցաքննությանը հետևել են տեսակապի 

միջոցով87:

Կանադայի գերագույն դատարանն անդրադարձել է սեռական 

հանցագործություններով անչափահաս երեխաների' մինչև 

դատարանը տրված ցուցմունքների թույլատրելիությանը: Այսպես' 

Ո-֊ն ընդդեմ Խանի (1990) 2 S.C.R. 531) գործով Կանադայի 

գերագույն դատարանը նշել է, որ գործը քննող դատավորը թույլ է 

տվել դատական սխալ' արգելելով սեռական ոտնձգության երեք 

ու կես տարեկան զոհին առանց երդման վկայություն տալ, 

ինչպես նաև այն, որ դատավորը թույլ չէր տվել մեղադրանքի 

կողմին ներկայացնելու սեռական ոտնձգության ենթարկվելուց 15 

րոպե հետո երեխայի' իր մայրիկին տված վկայությունը: Եթե 

առանց երդման տրված վկայությունը չէր կարող օգտագործվել, 

ապա կստեղծվեր մի վտանգավոր իրավիճակ, որ փոքր 

երեխաների հանդեպ սեռական հանցանքներով հնարավոր չի 

լինի իրականացնել հետապնդում: Երեխայի մայրիկի ցուցմունքի 

առնչությամբ Կանադայի գերագույն դատարանը գտել է, որ 

կարելի է դրսևորել ասեկոսե ապացույցի վերաբերյալ ավելի 

ճկուն, բայց «սկզբունքային» մոտեցում: Անկախ զգուշության 

կարիքից, ասեկոսե ապացույցը կարող էր ընդունվել, եթե 

բավարարված էին երկու հիմնական պահանջներն' 

անհրաժեշտությունը և արժանահավատությունը: Վկայության 

արժանահավատությունը պետք է որոշել դրա կարևորությամբ և 

ցանկացած լրացուցիչ հաստատող ապացույցի որակով: Մեկ այլ' 

Խան և Սմիթ Ո֊-ն ընդդեմ Ո-ոկքեի ([1996] 3 S.C.R. 829) գործով

87Jessica Sm ith.Remote Testimony and Related Procedures Impacting a Crim inal 

Defendant’s Confrontation Rights. Adm inistration o f justice Bulletin. N. 2013/02.
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Կանադայի գերագույն դատարանը նշել է, որ գործը քննող 

յուրաքանչյուր խելամիտ դատավոր անհրաժեշտ կգտներ 

ընդունել հինգ տարեկան երեխայի մինչդատական ցուցմունք

ները, որոնցում նա գանգատվում է, որ իրեն ենթարկել են սե

ռական ոտնձգության: Դատարանը գտել է, որ բողոքարկողի դեմ 

հարուցված գործը ծանրակշիռ է. երեխայի ցուցմունքներն 

ամբողջությամբ կայուն էին և հաստատված էին բժշկական 

հետազոտությամբ, հարձակումից հետո երեխայի մոտ ի հայտ 

եկած վարքագծի փոփոխություններով և բողոքարկողի կողմից 

հանցանքը կատարելը հերքող որևէ ճշմարտանման բացատ

րության բացակայությամբ:88

Թ եև  սեռական հանցագործություններով անչափահաս 

տուժողների պաշտպանության ժամանակակից մոտեցումներն 

ինքնին ընդունելի են, սակայն դրանք առնչվում են նաև «Մարդու 

իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության 

մասին» Եվրոպական կոնվենցիայով (սւյսուհետ' Կոնվենցիա) 

երաշխավորված' մեղադրյալի հակընդդեմ հարցման իրավունքի 

իրականացման հարցին: Այսպես' Պ.Ս.-ն ընդդեմ Գերմանիայի 

(Р. Germany) (20.12.2001թ.) գործով ութամյա Ս.-ի հայրը 

1993թ.֊ի ապրիլի 29-ին, հաղորդում է ներկայացրել 

ոստիկանություն այն մասին, որ երաժշտության ուսուցիչն 

անհատական դասի ընթացքում երեխայի նկատմամբ 

իրականացրել է սեռական ոտնձգություն: Ոստիկանները

հարցաքննել են անչափահաս Մ-ին և նրա մորը: Ս.-ն հաստատել

88 Որոշումները մեջբերված են ըստ' Ալ-քավայան և Թա հերին ընդդեմ 

Միացյալ Թագավորության (case o f Al-Khawaja and Tahery v. the United 

Kingdom) գործով Եվրոպական դատարանի 15.12.2011 թ.-ի վճռի (57-60 

կետեր):
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է հոր հաղորդումն, իսկ մայրը ցուցմունք է տվել այն մասին, որ 

երաժշտության անհատական դասերից հետո երեխան 

անհանգիստ է եղել, իսկ հետագայում իրեն պատմել է սեռական 

ոտնձգության մասին: Ներպետական դատարանը, հիմք

ընդունելով Ս.-ի մայրիկի և Ս.-ին հարցաքննած ոստիկանի 

ցուցմունքն, ինչպես նաև վերաքննիչ դատարանի կողմից 

նշանակված հոգեբանական փորձաքննության' Ս.-ի պատմածի 

արժանահավատության վերաբերյալ հոգեբանի եզրակացութ

յունը, դիմողին մեղավոր է ճանաչել անչափահաս երեխայի 

նկատմամբ սեռական հանցագործություն կատարելու մեջ: Ս.-ի 

ծնողները հրաժարվել են երեխային ներկայացնել դատարան, 

քանի որ երեխան ոտնձգության հետևանքով ձեռք էր բերել 

նեյրոդերմիտ հիվանդություն, և առկա էր նրա առողջական 

վիճակի վատթարացման վտանգ: Ներպետական դատարանները 

թեև նշել են, որ դատարանում Ս.-ի հարցաքննության 

բացակայությունն էական բացթողում է, սակայն նրան չեն 

հրավիրել դատարան' հիմք ընդունելով երեխայի առողջական 

վիճակի վերաբերյալ տեղեկանքը և հոգեբանի եզրակացությունն, 

ըստ որի' դատարան ներկայանալու դեպքում կատարվածը 

վերհիշելու պատճառով երեխայի հոգեբանական վիճակը կրկին 

կվատթարանա:

Այս գործով Եվրոպական դատարանը նշել է, որ անչափահաս 

վկաների, մասնավորապես' սեռական հանցագործությունների 

անչափահաս զոհերի մասնակցությամբ իրականացվող քրեական 

դատավարության ընթացքում պետք է հաշվի առնել նրանց 

շահերի պաշտպանությունը, սակայն հաստատել է Կոնվենցիայի 

6-րդ հոդվածի խախտում, քանի որ առաջին ատյանի դատարանը 

մերժել է երեխային հոգեբանական փորձաքննության ենթարկելու
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միջնորդությունն, իսկ վերաքննիչ դատարանն այդ 

փորձաքննությունը նշանակել է դեպքից ութ ամիս անց: Բացի 

այդ, Ս.-ի ցուցմունքները հանդիսացել են դիմողի 

դատապարտման միակ ուղղակի ապացույցը: Ինչպես նկատում 

ենք, նշված ոլորտում անչափահաս տուժողի և մեղադրյալի 

շահերի զուգակցումը բարդ է, ինչը հանգեցնում է հակասական 

մոտեցումների և պրակտիկայի ձևավորմանը:

Գործող քրեական դատավարությունում անչափահաս տու

ժողի իրավունքների և մեղադրյալի հակընդդմ հարցման 

իրավունքի ապահովման համար հատուկ կառուցակարգեր 

նախատեսված չեն: Միևնույն ժամանակ, գործնականում կարելի 

է անչափահաս տուժողի հարցաքննությանը բացառել 

մեղադրյալի մասնակցությունն, իսկ նրա' հակընդդեմ հարցման 

իրավունքն ապահովել միջնորդավորված եղանակով: Այսպես' 

տուժողի հարցաքննության ժամանակ պետք է կիրառել 

տեսաձայնագրում: Ցուցմունքի տեսաձայնագրումը հետագայում 

պետք է ներկայացնել մեղադրյալին և պաշտպանին' 

հնարավորություն ընձեռելով տալ այն հարցերը, որոնք 

անհրաժեշտ են պաշտպանության իրավունքի իրականացման 

համար: Նշվա ծ հարցերը հետագայում կրկին կներկայացվեն 

տուժողին:

Եվրոպական դատարանը գնահատել է նշված միջոցառման 

իրավաչափությունը: Այսպես' Ս.Ն. ընդդեմ Շվեյցարիայի գործով 

Եվրոպական դատարանն արտահայտել է հետևյալ դիրքո

րոշումը. «Չի կարելի պնդել, որ Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 3-րդ 

կետի «դ» ենթակետը պահանջում է, որպեսզի բոլոր դեպքերում 

հարցերը տրվեն անմիջականորեն մեղադրյալի և պաշտպանի 

կողմից»: Այս գործում արտահայտված իրավական դիրքորոշումը
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ճիշտ գնսւհատելու համար պետք է հաշվի առնել գործի 

հանգամանքները: Այսպես' դիմողն անչափահաս Մ.֊ի դեմ

սեռական հանցագործության մեղադրանքով դատապարտվել է 8 

ամիս ազատազրկման: Սույն գործով մեղադրական դատավճռի 

հիմքում ընկած է եղել առավելապես Մ.-ի ցուցմունքները և դրանց 

տեսաձայնագրությունները: Մ.-ին իրենց տանը հարցաքննել է 

ոստիկանը: Դիմողի փաստաբանը համաձայնել է չմասնակցել 

հարցաքննությանը, քանի որ Մ.-ի փաստաբանը նույնպես չէր 

կարող մասնակցել այդ գործողությանը: Սակայն, դիմողի

փաստաբանը նախօրոք ձևակերպել է իր հարցերը, որոնք 

ոստիկանի կողմից ներկայացվել են Մ.-ին: Հետագայում

փաստաբանը հարցաքննության ձայնագրությունների հիման 

վրա հաստատել է, որ հարցաքննության ընթացքում շոշափվել են 

այն հարցերը, որոնք ինքը կցանկանար ներկայացնել: Մ.-ն 

դատարանում ցուցմունք չի տվել: Դատական քննության

ընթացքում վերարտադրվել են Մ.-ի առաջին հարցաքննության 

ձայնագրությունները և արձանագրությունները: Դիմողը

դատաքննության ընթացքում չի միջնորդել, որպեսզի Մ.-ն 

անձամբ մասնակցի դատավարությանը: Դատարանը նշել է, որ 

այս գործով կարելի է ընդունել դիմողի պնդումն այն մասին, որ 

նա ձեռնպահ է մնացել Մ.-ին դատարան կանչելու և անձամբ 

նրան հարցաքննելու վերաբերյալ միջնորդություն ներկայաց

նելուց, քանի որ այդպիսի միջնորդությունը կմերժվեր: Միևնույն 

ժամանակ, Եվրոպական դատարանը նշել է, որ ոստիկանության 

աշխատակցի հետ Մ.֊ի երկրորդ զրույցը տեղի է ունեցել դիմողի 

փաստաբանի միջնորդությամբ, ով համաձայնվել է չմասնակցել 

հարցաքննությանը և այդ կապակցությամբ առարկություն չի 

ունեցել: Նա  չի միջնորդել, որ հարցաքննությունը հետաձգվի կամ
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էլ տեսագրվի, մինչդեռ պաշտպանը նման հնարավորություն 

ունեցել է: Ավելին' փաստաբանը հնարավորություն է ունեցել' 

ոստիկանի միջոցով տուժողին տալու հարցերը և բավարարված է 

եղել հարցերի պատասխաններով: Սույն գործով Եվրոպական 

դատարանը Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի խախտում չի 

արձանագրել89:

Քրեական արդարադատության համակարգում հայտնված 

երեխաների նկատմամբ գործողությունների ուղենիշների 50-րդ 

կետում նույնպես նախատեսված է, որ պետություններն 

անհրաժեշտության դեպքում պետք է քննարկեն դատարանում 

երեխայի ցուցմունքների տեսագրումը և տեսագրված ցուց

մունքը, ի թիվս այլ միջոցների, որպես պաշտոնական ապացույց 

ներկայացնելը թույլատրելու կապակցությամբ:90

89 Путеводитель о прецедентной практике Европейского суда по правам 
человека за 2002  года. Науч. ред.-сост. Ю .Ю . Берестнев, М .В. Виноградов. 

Перевод с англ. В.А. Власихина. М ., 2004, էջ 118:

90Անչափահասների գործերով արդարադատության ոլորտի միջազգային 

Փաստաթղթերի ժողովածու: Երևան, Քաղա քա ցիա կա ն հասարակության 

ինստիտուտ <Կ. 2012, էջ 121:
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Վերջաբան

Ամփոփելով սույն ձեռնարկում ներկայացված դիրքորոշում

ները և առաջարկությունները' կարելի է եզրահանգել'

1 - «  քր. օր.֊ի 18-րդ գլխում տեղ գտած հանցագոր

ծությունների տեսակային օբյեկտն ավելի լայն է, քան այն նշված 
է այդ գլխի վերնագրում: Այդ հանցագործությունների տեսակային 

օբյեկտ է հանդիսանում անձը և սեռական բարոյականության 

կանոնների վրա հիմնված սեռական հարաբերությունների 
կենսակարգը:

2 - Սեռական հանցագործությունների համար ընդհանրական 

է համարվում այն, որ օբյեկտիվ կողմն արտահայտվում է ակտիվ 

գործողություններով, որոնց միջոցով վնաս է հասցվում կամ վնաս 

հասցնելու սպառնալիք է ստեղծվում անձի սեռական իրավունք

ներին:

3 - Սեռական հանցագործությունները կատարվում են միայն 

ուղղակի դիտավորությամբ: Սեքսոււսլ շարժառիթը պարտադիր 

հատկանիշ չի հանդիսանում, քանի որ սեռական 

հանցագործությունների կատարումը հնարավոր է, օրինակ' 

խուլիգանական դրդումներով, վրեժի շարժառիթով, տուժողին 

նվաստացնելու, վիրավորելու նպատակով, տուժողի կողմից 

ամուսնության համաձայնություն ստանալու և այլ նպատակներով 

ու շարժառիթով: Անառակաբարո գործողությունների դեպքում 

սեռական շարժառիթը պարտադիր է:

4 - Քանի որ անձի սեռական հարաբերություններն ու կա

րիքներն ունեն բնական (ֆիզիոլոգիական, կենսաբանական) 

հիմք, հետևաբար քրեականացման ենթակա են'

1. դրանց բավարարման միայն բռնի (ոչ կամային) ձևերը,
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2. տուժողի տարիքով պայմանավորված ու վերջինիս 

մարմնական և հոգևոր անվտանգության ապահովման դեմ 

ուղղված արարքները:

5 - Երեխայի դեմ ուղղված սեռական հանցագործություններն 

անհրաժեշտ է դասակարգել չորս կատեգորիայի' ըստ երեխայի 

տարիքային առանձնահատկությունների'

• մանկահասակներ' մինչև 7 տարեկան երեխաների նկատ

մամբ կատարված,

• մանկահասակներ' 7-12 տարեկան երեխաների նկատմամբ 

կատարված,

• անչափահասներ' 12-16 տարեկան երեխաների նկատմամբ 

կատարված,

• անչափահասներ' 16-18 տարեկան երեխաների նկատմամբ 

կատարված:

Առաջին երկու կատեգորիաները համարվում են անօգնական 

և նրանց նկատմամբ կատարված սեռական արարքները 

որակվում են որպես բռնաբարություն կամ սեքսուալ բնույթի բռնի 

գործողություններ:

Վերջին կատեգորիայի երեխաների նկատմամբ կատարվող 

սեռական հանցագործությունները պարտադիր պետք է 

ուղեկցվեն բռնությամբ կամ դրա սպառնալիքով կամ անօգնա

կան վիճակն օգտագործելով:

6 ֊ Բռնաբարության և սեքսուալ բնույթի բռնի գործողու

թյունների դեպքում ֆիզիկա կա ն և հոգեբա նա կա ն 

բռնությա նը բնորոշ են հետ ևյա լ հա տ կա նիշները.

• առաջինը, այն իրականացվում է սեռական հա րա 

բերություն ունենալու նպ ա տ ա կով' հա նդիսա նա լով 

տուժողի կամքը ճնշելու միջոց: Այդ պ ա տ ճա ռով այն
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կատարվում է միայն դիտավորությամբ;

• երկրորդը, բռնությունը գործադրվում է տուժողի հնա

րավոր դիմադրությունը կանխելու կամ ընթացող դիմադրու

թյունը հաղթահարելու նպատակով;

• երրորդը, բռնի գործողությունները կամ սպառնալիքը 

տուժողի մոտ առաջացնում են անելանելի վիճակ: Մի շարք 

դեպքերում նա ի վիճակի չէ դիմադրություն ցույց տալ' գի

տակցելով դրա վտանգավորությունը կամ անիմաստ 

լինելը: Սակայն դա ամենևին էլ չի նշանակում, որ տուժողը 

համա-ձայն է սեռական հարաբերության մեջ մտնել' դա 

միայն հան՜դիսանում է ինքնապաշտպանության 

նպատակով արված հարկադիր «զիջում»: Այսպիսով, 

բռնաբարությանը բնորոշ է անհաղթահարելի ֆիզիկական 

կամ հոգեկան հարկադրանքի առկայությունը;

• չորրորդը, բռնությունը գործադրվում է տուժողի կամ, 

առանձին դեպքերում, նրա մերձավորի նկատմամբ:

7 - Մինչև 12 տարեկան երեխաների անօգնականության 

վիճակն ապացուցման կարիք չունի, իսկ նրանց հետ սեռական 

հարաբերություն ունենալու դեպքում անձը ենթակա է քրեական 

պատասխանատվության Հ Հ  քր. օր.֊ի 138/ 139-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասի 2-րդ կետով:

8 - Բռնաբարության փորձի փաստերը գնահատելիս' 

քննիչները պետք է պարզեն, թե արդյոք հանցավորի գործո

ղություններն ուղղված են եղել սեռական հարաբերություն 

ունենալուն և արդյոք նրա կողմից գործադրված բռնությունը 

նպատակին հասնելու միջոց է հանդիսացել, թե' ոչ: Միայն այն 

դեպքում, երբ առկա են ապացույցներ հանցավորի 

գործողությունների վերաբերյալ, որոնք ավարտին չեն հասցվել
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հանցավորից անկախ հանգամանքներով (տուժողի դի

մադրությունը, կողմնակի անձանց միջամտելը, կենդանիների 

հարձակումը, ֆիզիոլոգիական անկարողությունը և այլն), կարելի 

է նման գործողությունը որակել որպես բռնաբարության փորձ: 

Հետևաբար բռնաբարությունից կամովին հրաժարվելը բացառում 

է բռնաբարության փորձի համար նախատեսված 

պատասխանատվությունը, բայց չի բացառում այլ հոդվածով 

պատասխանատվության ենթարկելը: Օրինակ, երեխայի

պարագայում' Հ Հ  քր. օր.֊ի 142-րդ հոդվածով:

9 - Երեխաների դեմ ուղղված սեռական հանցագործությունը 

կատարվում է ոչ միայն մանկապիղծների կողմից, այլ նաև նման 

հակումներ չունեցող անձանց կողմից, ովքեր օգտվելով երեխայի 

անօգնական լինելու հանգամանքից, վերջինիս դիմադրությունը 

հաղթահարելու դյուրինությունից և այլ պայմաններից' 

նախընտրում են սեռական հարաբերություն ունենալ երեխայի 

հետ: Հետևաբար, պարտադիր չէ հանցանք կատարած անձի 

մոտ որևէ շեղումների առկայությունը, առավել ևս' նրան 

անմեղսունակ ճանանչելը:

10 - Սեքսուալ բնույթի գործողություններին հարկադրելն 

արտահայտվում է նրանում, որ սուբյեկտը, իր ապօրինի 

գործողություններով տուժողի հոգեկանի վրա ներգործելով, 

ստիպում է նրան նահանջել իր սեռական ազատության 

իրավունքից և հանցավորի կամ երրորդ անձի հետ սեռական 

հարաբերություն ունենալ կամ սեքսուալ բնույթի' այդ թվում' 

համասեռական գործողություններ կատարել: Օբյեկտիվ կողմը 

կայանում է հարկադրանքի գործադրման մեջ, այսինքն անձի 

վրա հոգեբանական ճնշում գործադրելով' սեռական հարաբե

րություն ունենալու, համասեռություն կամ սեքսուալ բնույթի այլ
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գործողություն կատարելու նպատակով համաձայնություն 

ստանալու համար: Ազդեցության միջոցներից է շանտաժը,

այսինքն’ մերկացման սպառնալիքը, տուժողին արատավորող 

կամ վարկաբեկող տեղեկություններ (իրական կամ սուտ) 

տարածելու սպառնալիքը, ինչպես նաև գույքը ոնչացնելու, 

վնասելու կամ վերցնելու կամ տուժողի նյութական կամ այլ 

կախվածությունն օգտագործելը: Я-ույքը ոնչացնելու կամ

վնասելու սպառնալիքը պետք է ընկալվի որպես իրական: 

Նյութական կախվածության տակ հասկանում ենք իրավիճակ, 

երբ տուժողը գտնվում է հանցավորից լրիվ կամ մասնակի 

նյութական կախվածության մեջ' ստիպված է ապրել հանցավորի 

հետ նույն բնակելի տարածքում' չունենալով իր սեփականը կամ 

հանցավորը հնարավորություն ունի և կարող է էապես 

վատթարացնել տուժողի նյութական վիճակը: Այլ կախվածության 

տակ հասկացվում է աշխատանքային կախվածությունը, 

պետական կամ մասնավոր հիմնարկներում և 

կազմակերպություններում տուժողի հաշվետվողականությունը 

հանցավորին, իշխանության ներկայացուցչից (ոստիկան, 

հետաքննիչ, քննիչ, դատավոր և այլն) կամ այլ անձից (հիվանդը 

բժշկից, ուսանողը դասախոսից, աշակերտն ուսուցչից և այլն) 

կախվածությունը:

11 - Հ Հ  քր. օր.-ի 140-րդ և 132.2-րդ հոդվածների տարբերա

կումն իրականացվում է հետևյալ կերպ, պոռնկությունը ենթադ

րում է պարբերականություն և սեռական ծառայությունների 

հատուցելիություն, ինչը Հ Հ  քր. օր.֊ի 140-րդ հոդվածի պարա

գայում բացակայում է: Խնդիրը բարդանում է նյութական

կախվածության դեպքում, երբ Հ Հ  քր. օր.֊ի 140-րդ հոդվածով 

նախատեսված հանցագործությունն իրականացվում է պարտքի
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մարման, պարտքով գումար տրամադրելու, նյութական օգուտ 

իրականացնելու և համանման այլ հանգամանքներում: Այս

դեպքում պետք է ուշադրություն դարձնել սեռական 

հարաբերությունների պարբերականության վրա, մասնավորա

պես' եթե հարկադրանքը կիրառվում է երրորդ անձանց հետ 

սեռական հարաբերություն ունենալու նպատակով: Քննարկվող 

հանցակազմերը տարբերակելու հարցում կարևորվում է նաև 

հանցավորի նպատակը' երեխայի շահագործում, թե' սեփական 

սեռական կարիքների բավարարում, ինչպես նաև դիտավորու

թյան ուղղվածությունը' ոտնձգություն ազատության, թե' միայն 

սեռական ազատության և սեռական անձեռնմխելիության դեմ:

12 - Եթե սեռական հանցագործության կատարման միջոցը 

կամ եղանակն արդեն իսկ ամրագրված է հոդվածի դիսպոզի- 

ցիայում, ապա այն լրացուցիչ որակում չի պահանջում, իսկ այն 

դեպքում, երբ հանցագործության կատարման միջոցը կամ 

եղանակը նախատեսված չէ դիսպոզիցիայում, ապա այն պա

հանջում է ինքնուրույն իրավական գնահատական և որակվում է 

համակցությամբ: Այսպես, գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու 

սպառնալիքի կիրառման դեպքում, որը էական վնաս է 

պատճառել տուժողին' արաքը չպետք է որակվի Հ Հ  քր. օր.֊ի 137- 

րդ և 140-րդ հոդվածների համակցությամբ, քանի որ գույքը 

ոչնչացնելու կամ վնասելու սպառնալիքը հանդիսանում է Հ Հ  քր. 

օր.֊ի 140-րդ հոդվածով նախատեսված հանցագործության 

կատարման եղանակ: Բայց պաշտոնատար անձի գործողու

թյունները, որոնք ուղղված են Հ Հ  քր. օր.֊ի 140-րդ հոդվածով 

նախատեսված նպատակին հասնելու համար' տուժողի «այլ 

կախվածությունն» օգտագործելով, նշված հոդվածով որակելուց
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բացի, պետք է որակվեն նաև «  քր. օր.֊ի 309-րդ հոդվածով' 

համակցությամբ:

13 - Անառակաբարո գործողությունները կարող են լինել երկու 

տեսակի' ֆիզիկական և ինտելեկտուալ բնույթի: Անառակաբարո 

գործողությունների սուբյեկտիվ պարտադիր հատկանիշ են'

֊ նպատակը, որն ուղղված է սեռական կարիքների բավա

րարմանը և

- սեռական շարժառիթը, լիբիդոն:

14 - «  քր. օր.-ի 142-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետով 

նախատեսված հանգամանքն է' էլեկտրոնային հաղորդակցու

թյան ցանցի կիրառմամբ անառակաբարո գործողություններ 

կատարելը: Այս դեպքում չնայած բացակայում է տուժողի և 

հանցավորի անմիջական կապը, սակայն հանցագործությունն 

իրականացվում է' ինտելեկտուալ անառակաբարո գործողության 

տեսքով' հանցավորի նպատակն իրականացնելով:

15 - Տարիքային առանձնահատկություններից ելնելով, ինչ

պես նաև անչափահասի լրացուցիչ հարցաքննությունը հնա- 

րավորինս բացառելու նպատակով անչափահասի հարցա

քննությունը նախապես պլանավորելը, առաջադրվելիք հար

ցադրումները քննարկելը մանկավարժի կամ հոգեբանի հետ 

առաջնային է, ինչպես նաև անհրաժեշտ է տուժող երեխաների 

հարցաքննությանը բացի մանկավարժից ներգրավել նաև 

հոգեբանների' նրանց հնարավորություն ընձեռելով նախապես 

ծանոթանալ երեխայի և նրա առանձնահատկությունների հետ:

16 -  Երեխաների սեռական անձեռնմխելիության և սեռական 

ազատության դեմ ուղղված հանցագործությունների վարույթով 

անհրաժեշտ է առաջնորդվել երեխայի լավագույն շահով և
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չիրականսւցնել երեխայի իրավունքները ոտնահարող կամ 

սահմանափակող գործողություններ:

17 -  Տուժող երեխաները պետք է զերծ մնան երկրորդային 

վիկտիմիզացիայից:

18 - Անհրաժեշտ է նախապատրաստվել երեխայի հարցա

քննությանը' հստակ պլանավորելով այն, որպեսզի բացառվի 

տուժող երեխային լրացուցիչ հարցաքննության կանչելու 

անհրաժեշտությունը: Մինչև տուժող երեխային հարցաքննելը 

քննիչը պետք է հնարավորինս շատ տեղեկություններ ստանա 

ինչպես երեխայի, այնպես էլ կատարված հանցագործության 

վերաբերյալ:

19 - Հնարավորինս պետք է զերծ մնալ տուժող երեխայի և 

ենթադրյալ հանցագործի միջև անմիջական առերեսումներ 

անցկացնելուց' կիրառելով միջնորդավորված առերեսումներ' 

տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ:
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ությամբ: Տարբեր տարիներին դասավանդել և

դասավանդում է Հ Հ  բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններում: Մոտ 50 գիտական, գիտահետա

զոտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների ու 

հոդվածների հեղինակ է:


